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বিজ্ঞাপন! 
শশা 

অলঙ্কারশাস্্ অতি বিস্তৃত, ইহার সমস্ত অংশ 

অদ্যাপি বঙ্গভাষার় অন্তবাঁদিত হয় নাই, বিশেষতঃ যে 

সকল অংশ অতিহ্রূহ ও আংশিকরপে নানালঙ্কাঁর- 

প্রবিষ, সে সকল অংশের দিঙ্মাত্রও কেহ কখন প্রকাশ 

করেন নাই; স্থতরাৎ যাহারা সংস্কত জানেন ন* 
তাহার ইচ্ছা সত্বেও ইহার আন্বাদনে সম্পূর্ণরূপে 

অসমর্থ | এজন্য আমি এই হ্রহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করিয়াছি, কিন্ত কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি তাহ? সহ্গদয় 

পাঠকমণগ্ডলীর নিকটে পরীক্ষণীয় | 

যদিও বঙ্গভাঁষায় কেবল অলঙ্কার পরিচ্ছেদের কোঁন 

কোন অংশ ব্যতীত আর সমস্ত পরিচ্ছেদেরই সমীচীন 
ও সর্বাঙ্গীণ ব্যবহার দেখিতে পাওয়। যায়, তখাপি এই 
পুস্তক খানি অখণ্ড করিবার নিমিত্ত আমি ইহাঁতে অল- 

স্কার পরিচ্ছেদের সমস্ত লক্ষণের তাঁৎপর্যই সন্নিবেশিত 

করিলাম, তবে যে গুলি নিতান্ত পর্িহরণীযর় কেবল 

সেই গুলি পরিত্যাগ করিলাম | 

বনু যত্বে ও বহু পরিশ্রমে এই পুস্তক খানি সঙ্কলিত 
হইয়াছে, এবং অশ্লীলদোঁষ পরিত্যাগ করিবার নিমিত 

যতদূর পারিয়াছি চেফী। করিয়াছি । সাঙ্গোপাঙ্গ আদ্য- 
রস ইহাতে বিরত হয় নাই, কেবল আদ্যরসের লক্ষণ 



০ 

ও একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে. 
“সাহিত্যদর্পণ,” “কাব্যপ্রকাশ,” « কাব্যাঁদর্শ” « অলশ্শ 
স্কারকৌভস্ভ ৮ ও সন্ৃদয়শিরোমণি কবিচগ্ডিদাসপ্রণীত 

“কাব্যপ্রকাশদীপিক1 ” প্রভৃতি কএক খানি অলঙ্কারের 

সারভাগ শ্রহণ করিয়1 এই পুস্তক প্রস্ভত হইয়াছে । 

আদ্যরসের অন্যতম নাম উজ্জ্বলরস. এজন্য “ উজ্ভ্বল 
রসতরঙ্গিণী” নামে আর একখানি গ্রস্থসক্কলন করিয়াছি; 
ইহাতে শাখা প্রশাখার সহিত কেবল আদ্ারম বর্ণিত 

হইয়াছে । যদি বহ্বায়াঁসসাধ্য এই “ কব্যদর্পণ” সভ্য- 

সমাজে অকচিকর ন1 হয়, তাহা হইলে অতি শীত্বই 
“উজ্লরসতরঙ্গিণীর ” লহরীপরম্পরা সমুশ্বিত করিবার 
নিমিত্ত প্রযত্ব-পবন প্রবাহিত করিতে ক্রটি করিব ন]। 
আদ্যরসের উল্লেখ করিতে হইলেই যে লেখনী স্বণ1- 

কর ও লজ্জাজনক বিষয় সকল উউদ্গীর্ণ করিবে ইহা? 

কেবল ভ্রান্তিবিলসিত | যেরপ ঝতুর মধ্যে বসন্ত খত 

খতুরাজ বলির! আদরণীয়, নব রসের মধ্যে নিরাবিল 
আদ্যরসও সেইরূপ আদরণীয় ; এই নিমিত্ত ভিন্নাঁব- 
রবে উহা লিখিত হইয়াছে ; কিন্ত অনায়াসে প্রকটিত 
হইবে কি না তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত । এইক্ষণে 

সভ্যসমাজে নিবেদন এই যে, যদি দেশীয় সহ্ৃদয়গণ 
সান্ুগ্রহ হইয়া এই পুস্তক খানির প্রতি এক এক ৰাঁর 

দৃষ্টিপাত করেন, তাহ1 হইলেই এই সামান্য গ্রস্থকাঁর 

আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিবে । 

এই পুস্তক যে একবারে নির্দোষ হইয়াছে ইহ বল 

কেবল মুঢ়ুতাঁর কর্ম, তবে যদি কোন মহাত্বা ইহার স্থল 
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বিশেষে দোষ দেখিতে পাঁন, আর যদি তিনি কৃপ। 

প্রকাশ পূর্বক নেই বিষয় খ্রস্থকীরকে জানান, তাহা 
হইলে গ্রস্থ্রুৎ পরমোপকৃত হইবে ইতি। 

শান্তিপুর, রি 

ডাঁধ ৪ঠ1 ভাদ্র, সন ১২৮১ সাঁল। 1 শ্রীজয়গোপাল শর্মা 





সূচীপত্র । 
প্রচ উপপশ 

অকাল রসব্যঞ্না রি ১৭১ 
ঘক্রমতা টা ১৫৬ 

অঙ্কলক্ষণ .৮. তে, ২৮৬ 
অতদ্গুণ .. ৮ হ৬৮ 
অতিশয়োডির ৫ ২২৭ 
অদ্ভুতরস বু ৪ ১০৬ 

অপুষ্টতা ... পৃষ্ঠ ১৬০ 
অপ্রস্তত প্রশংসা *... ২৪২ 
অবস্থানেচিত্য ৮... ১ এগ্ত 
অবহছিথ! হ্যা হয ৭৬৩ 

অআবলশিত ... হিঃ ২৯৩ 
আবাঁচকতা .,, রা ১৪৮ 

অধিকপদতা ০, রি ১৫২ 

আধিক পদত্বের গুণত্ব ... ১৯০ 

অভিধাশক্তি ... হর ১৫ 

অভিনয় ডে হর ২৮৪ 

অপহ্ছু,তি ন্ রর ২২৯ 

অপ্রযুক্তত। **, রি ১৪৬ 

আধিকারিক 8 ইভা? 
আবেগ রী দন ৬৮ 

অধমকাব্য ... রি ১১ | অবিশেষে বিশেষ ... ১৬৩ 
অধিক ৪ ১১০ হ৫৫ | অভিধামুলা ১... 2 ৯৭৬ 

অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্যরপক ২১৩ | অমর্ষ .... ০,২০০ ৭৫. 
অধিকাকঢ বৈশিষ্ট্য পরিপাম ২১৬ | অযোনি  .... ১. ৯৩৮ 
অধিকাঙ্ষর ... রর ১৭৭ | অর্থদোষ নি ফি ১৫৯১ 
অনন্বয়োপমা *১১ ৮০২০৯ | অর্থ পুনরুক্ততা৷ এ ১৩২ 
অনবারুতভ। ... রহ ১৬৩ | অর্থব্যক্ি ১০১৩৩ 
অনিয়মে নিয়ম ১ ১৬৭ | অর্থাস্তরন্যাঁস রঃ ২৪৫ 
অন্থুভাব 8 ৫৫ | অর্থাপত্তি .*. ৪ ২৬৪ 
অন্পদোত্কধ রঃ ১৩৯ | অর্থালঙ্কার ... 2 ২০৩ 
অন্থচিতত! ... ০,১৪৬ | অগ্ধান্তরেকপদতা ... ১৫৫ 
অনুমান য় রর ২৪৮ | অলঙ্কার রি ১১. ১১১৯৩ 
অন্ুকুল ৮৪৭ ক ২৪৯ | তাশ্রু .*. ০০০ ৮৯, ৬৯ 
অনুপ্রাস *১ তি ১৯৮ | অঙ্লীলতা ১ 22৯৩৫ 
অন্যোন্য .... ২০ ই৫শ | অক্লীল দোষেরগুণত্ব ... ১৮১ 
অন্যচ্ছায়াযোনি ৫ ১৩৮ | অলমর্থতা 9 ১৫০ 
অভ্তঃপুর সঙ্থায় দঃ ৩৫ । অঙঙ্গতি রত, ২৫5 
অজভ্তযযমক **, নিন ১৯৫ | অন্মুয়া ... চি ৪2 ৮৩ 

তাত্তান্থপ্রাস ... শব ২০০ | আঙ্গিকাভিনয় ন ২৮৪ 

অপস্মার রে রি ৭৩ | আদ্যরনস ৪ এ ৯৫ 
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আরভটা 
আর্থীব্যিঞ্তন। ... 
অআ৷লম্বন বিভাগ 
আলল্য 

আহার্ধযাভিনয় 
আক্ষেপ 

ইতিহাস 
উগ্রত। ু 
উৎকলিকাপ্রায় 
উত্তম কাব্য 
উত্তর 
উৎপ্রেক্ষা 
উৎসাহ 
উদ্যাত্যক 
উদাত্ত 
উদারতা 
উদ্ভদীপন বিভাব 
উদ্দীপ্ত 
উদ্ধত বর্ণন 
উন্মাদ 
উপমা ঃ 
উপমেয়োঁপমা 
উপাখ্যান 
উল্লেখ 

একাবলী 
একদেশ বিবর্তিনী 
ওজোব্যঞ্জীক বণ 
ওজোগুণ 
9গন্ুক্য 
ওদার্ষ্য 
কথা। 

কথিতপদতা 

কথোদঘাত 

করস্তক 
করুণরণল নর 

কবিসময় প্রলি 

স্থচীপত্র| 

পৃহ্ঠা ২৯৩ 
২৭১৮ 

৬৩৬ 

৭৫. 

২৮৫. 

২৫৩ 

৬১০১ 

৭১ 

৩১০৬ 

৩ 

২৬৩ 

২২৫ 

৭৯১১ 

২৮৯ 

২৭২ 
১৩২,১৩৭ 

৮৯১ 

৬৫ 

১৮১ 

৭৮ 

০৩০ 

২০৯ 

৬৩১০১ 

২০ 
২৫৯১ 

২০৭ 

১৯৮ 

শণ 
৪৭ 

৬১০১ 

৯৫৩ 

২৯০ 
৬৩০১০ * 

৪৯৭ 

১৮৭ 

০ 

কষ্টত্বের গুণত্ব... পৃহ্ঠ| ১৮৬ 
কষ্টার্থতা রি ১৬২ 
কষ্টাশ্ষিগ বিভাবতা ১, ১৭৩ 
কাকু ৪ ও ২৮০ 
কাকু বঞ্রোক্তি এ ২০১ 

কাব্য এ ৭ 

কাব্য কল ঠ 

কাব্যভেদ ৯৯ 

কাব্যের গৌরব ৬ 
কাব্যস্মরূপ ৪ 

কাব্যের উপাঁদেষত্ত ৬ 
কাব্যলিঙ্গ ২৪৬ 
কারণমাল ২৫৮ 

কাঁলানৌচিভা ১৭৪ 
ক্ুতজ্ঞত। ৫৩ 

কেবল রূপক ২১২ 

কোষকাব্য **, ২৯৯ 

কৌশিকী বত্তি ২১৯৩ 
ক্রোধ ৯০ 

ক্রুদ্ধ বক্ত। ১৮০ 
ক্রিষ্টুতা ১৪৮ 
খণ্ড কাব্য ২৯৮ 

খ্যাতি বিরুদ্ধত। ১৬৪ 
গদ্য ২৯৯ 
হাক ৭8 

হাভাঙ্ক ২৮৭ 
গর্ভিততা ১৫৮ 

গার্ভষ্য ৪৩ 

গীতকাব্য ১৮২৯৯ 
গুণ ডু ,,৫০১১২৪ 

গুণ, অলঙ্কার ও রীতি ... ১২ 
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কাব্যদর্পণ। 

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ 
পাক পিটিশ 

কবি বলি পরিচয় দিতে সভ্যগণে 

কাপিছে হৃদস মম ওগো বরাননে | 

ক্ষমি সব অপরাধ, পুরাইতে যদি সাধ, 

ইচ্ছ)? থাকে জননি গো, দাসের হৃদয়ে 

অধিষ্ঠিত হও তবে বীগাপাণি হয়ে ॥ 

নীরস হৃদয় মম হেরিয়া নয়নে 

আস্তরিত হু”ওনা ম শ্বেতপঘ্বণসনে 1 

পিমীতা চরণে ঠেলি, দিয়াছেন দূরে ফেলি, 
তুমি যদি কোলে নাহি কর মা ভারতি ! 

তবে এ দাসের, মাগো ! কি হইবে গতি ॥ 

অথ অলঙ্কার । 

১। যে গ্রন্থে কাব্যের স্বরূপঃ বাগ্বিরৃতি, 

রস, ভাব, দোষ, গুণ, রীতি, ধ্বনিবিচার ও অল- 
স্কারের বিষয় লেখিত থাকে তাঁহার নাম অলঙ্কার | 

ক 



ই কাব্যদর্পশ | ; ১ম পরিঃ 

অথ কাব্যফল। 

২। কাব্যরসের আস্বাদন ও সরসকাব্যের 

গুল্ষন এই দ্বিবিধ সমালোচন হইতে এমন কি 

অণ্পরুদ্ধি ব্যক্তিদিগেরও ধর্মার্থাদি চতুর্ববর্গ ফল 
লাভ হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত এই স্থানে সেই 
কাব্যের বিষয় আলোচিত হইতেছে । 

আরও কোন মহাত্বা বলিয়াছেন যে, সহৎ- 

কাব্যের আলোঁচন৷ ধন্মীর্ধাদি চতুর্ববর্গে সংসিদ্ধি 
ও নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি চত্ুঃষঞ্টিকলাতে 
বিশিষ্ট জ্ঞান সমুৎপাঁদন করিয়া! সাহুরাগহৃদয় 
কাব্যনিষেবণকাঁরিগণকে সমধিক প্রীতিনান ও 
কীর্তিমান করে । 

চতুঃবিকলা বথা-নৃত্য, গীত, বাছা, নাট, 

আলেখ্য, বিশেষকচ্ছেগ্ভ, তওুলকুস্থমবলিবিকার, 

পুষঙ্পাস্তরণ) দশনবসনাঙ্গরাগ, মণিতৃমিক! কর্ম, শয়ন- 

রচন, উদ্কবাদ্, উদকঘাত, চিত্রাযোগ, মাল্যগুন্কন- 

বিকপ্প, শেখরাপীডযোজন, নেপথ্যযোগ, কর্ণপত্র- 

ভঙ্গ, গন্ধযুক্তি, ভূষণযোজন, এন্দ্রজাল, কৌচুমার- 

যোগ, হস্তলাঘব, চিত্রশাকপূপভক্ষ্যবিকারক্রিয়া, 

পানকরসরাগাসব যোজন, সুচীবাপকর্শ্ন, সুত্রক্রীড়া, 

প্রহেলিকা, প্রতিমালা, ছুর্বচকযোগ, পুস্তকবাচন, 

নাটিকাখ্যায়িকাদর্শন, কাব্যসমস্াপূরণ, পডিকা 
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বেত্রবাণবিকপ্প, তকুকির্ধ্ম, তক্ষণ, বাস্তবিষ্ভা, রূপ্য- 
রত্বুপরীক্ষা, ধাতৃবাদ, মণিরাগজ্ঞান, আকরজ্ঞান, 

বক্ষায়ুর্ধ্বেদযোগ, মেষকুকুটাদিযুদ্বিখি, শুকপারিকা- 

প্রলাপন, উৎসাদন, কেশমার্ভনকেখশল ; অক্ষর- 
মুফিকাকথন, ল্লেচ্ছিতকবিকপ্প, দেশভাষাজ্ঞান, 
পুষ্পশকটিকানিমি তজ্ভান, যন্ত্রমাতৃকা, ধারণমা তৃকা, 

সম্পাট্য, মানসীকাব্যক্রিয়া, ক্রিয়াবিকপ্প, ছলিতিক- 

যোগ, অভিধানকোষছন্দোজ্ঞান, বস্ত্রগোপনঃ দুুত- 
বিশেষ, আকর্ষক্রীড়া, বালকত্রীড়নক, বৈনায়িকী- 
বিগ্ঠাজ্ঞান, বৈজয়িকী বিষ্ভাজ্ভান, বৈতালিকী বিষ্া- 

জ্ঞান । 
৯ ৯শসপি ০ পালা 

(১) নৃত্য_কৌশলযুক্ত বিবিধ নটন। (২) শীত-_-গাঁনশিক্ষা, 
গীত রচনা, স, রি, গ, মাদি স্বরজাতি ভেদ, রাগনেদ, তান ও মাজাদি 

রচনা । (৩) বাদ্য--বাদন, তালরচনা, ঝোল নির্মাণ, স্থরজ্ঞান। (৪) 

নাট্য--উপরূপকাঁদি অষ্টাদশ ভেদ । (৫) আলেখ্য--বর্ণজ্ঞান, চিত্র- 

কম্মাদি। (৬ বিশেষকচ্ছেদ্য--নান। প্রকারে তিলক রচনা । (৭) 

তণডলকুম্মমবলিবিকার--তণডুল কুনুমাদি দ্বারা নানাবিধ পুঁজোপঙ্থার 

রচন| । (৮) পুম্পাস্ভরণ-_পুম্পা্দি দ্বার শধ্যাদি প্রস্তত করণ । (৯) 

দশন বসনাঙ্গরাগ-দশন, বসন ও অঙ্গের রঞ্জন ভেদ | (১০) মণি. 

ভূমিকা কর্ম-ময়দানব নির্মিত পাঁওব সভার ন্যায় মণিবদ্ধ ভূমি- 

ক্রিয়া । (১১) শয়ন রচন-_-পলাঙ্কাদি নির্মাণ চাতুরী 1 (১২) উদক- 
বাদ্য -জল তরঙ্গ । (১৩) উদকষাত--জলম্তস্ত বিদ্যা। (৯৪) চিত্রা- 

যোগ-_নান| অদ্ভুত প্রদর্শনের সম্যক উপায় । ১৫) মাল্যগুম্ন- 
বিকপ্প। (১৬) শেখরাপীড় যোগ । (১৭) নেপথ্য যোশ-বেশরচনা- 

চাতুরী । (১৮) কর্ণপত্র ভঙ্গ ৷ (১৯) গন্ধযুক্তি-চন্দন কপূর্রাদি গন্ধ- 
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কাব্যস্থবজপ | 

বেদাধ্যয়ন করিলেও চতুর্বর্গ লাভ হয়, কিন্তু 

নীরসত্ব প্রযুক্ত তাহ! অভিকষ্টসাধ্য এবং পরমানন্দ- 

সন্দোহজনকতা প্রযুক্ত কাব্য হইতে অতি সহজেও 

পরম সুখে চতুর্বর্গ লাভ হইয়া থাকে । 

দ্রব্যদ্বারা বিবিধ,গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করণ । (২০) ভূষণ যৌজন--অল- 

হকার যৌজনা। (২১) এন্দ্রজাল। (২২) কৌচুমারষোগ--কুচুমার- 

নামক কোন ব্যক্তি দ্বার] উদ্ভাবিত আপনাতে নানা রূপ প্রদর্শন_-অর্থাও 

বছরূপীর কার্ধ্য । (২৩) হুস্ড লাঘব--চমকার দেখাইবাঁর জন্য অনোর 

অলক্ষ্যভাবে হত্ড সঞ্চালন দ্বারা তত্তদ্বস্তর পরিবর্তন । (২৪) চিক্রশাক 

পুপভক্ষ্য বিকার ক্রিয়া- নানাবিধ পাকক্রিয়া । (২৫) পাঁনকরস রাগ! 

লব যোৌজন-_-পাশীয়পদার্থে নানারস ও রাগ রচনা । (২৬) সুচী 

বাপকর্ম ! (২৭) স্ৃত্রক্রীড়া--স্ৃত্র সঞ্চালন দ্বারা পুভভলিকাদি চালন 
অর্থাৎ পুতলার নাচ ॥ (২৮) প্রছেলিকা_অপক্কুতবাগর্থ পরিজ্ঞান | 

(২৯) প্রতিমালা-সর্র্ বস্তর প্রতিকৃতি নির্মাণ । (৩০) ছুর্বচক যৌগ 

--€ে সকল বিষয় বলা কিম্বা করা ছুঃসাঁধ্য সেই সকল বিষয় বলিবাঁর 
কি্বা করিবার উপায় । (৩১) পুশ্তকবাঁচন_ভাবিদ্যমাঁন বর্ণষোজন। 

দ্বারা অতিশীত্র পাঠ করা । (৩২) নাটিকাখায়িকা দর্শন--তত্তৎ শাস্- 
পরিজ্ঞান ও নির্মাণ করণ। €৩৩) কাব্য সমপ্য| পুরণ--কাব্যের গুপু- 

পদ ও সমস্যার অংশান্তরে যে পুরণ। (৩৪) পাঁট্টিকা বেত্রৰাণ বিকপ্গ 

--শতরঞ্চ প্রভৃতিতে নানাপ্রকার ছক কার্টিবার উপায় এবহ বেত্রবিকষ্প 

-ধামাকাঠ। ইত্যাদি নানাপ্রকার বেত্রকার্যয করণ - বাপবিকণ্প-_আর্থা 

অর্থ চক্দ্রাদি বাণের উদ্ভাবন | (৩৫) তকুকর্ম-টেকে! ঘুরাণ কাজ । 
(৩৬) তক্ষণ-_হত্রধ্বরর কর্ম | (৩৭) বাস্তবিদ্যাঁ-কোন স্ছানে অট্রা- 

লিকারি প্রস্তত করিলে ভাল হয় তদ্বিষয়িণী বিদ্যা ৷ (৩৮) রূপ্যরক্র- 

পরীক্ষা রৌপ্যন্বর্ণাদির সদসতজ্ঞান। (৩৯) ধাতৃবাঁদ- রসায়ন ছার" 
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অতি নীরস হইলেও পরিণতবুদ্ধি ব্যক্তিগণ 

ব্দোধ্যয়ন করিয়া, অভিকঞ্টে চতুর্ধর্গ লাভ করেন 
এবং সুকুমারমভি তকণবয়স্ক ব্যক্তিসকল কাব্যরসের 

আশ্বাদন করিয়া, অভিসহজে সেই সুখলাভ করিয়া 
চরিতার্থ হয়েন ; তবে কি পরিণতবুদ্ধি পৌঢবয়স্ক- 

ধাতু নির্মাণ বিদ্যা ! (৪০) মণিরাগ জ্ঞান_.মণিতে রাঁগ নিন্দাপজ্ঞান। 

(৪১) আকরজ্ঞান- দর্শনমাত্রেই মণিপ্রভৃতির উৎপত্তি ভূমি জ্ঞান । 

(১২) রক্ষায়ুর্ধেদ যোৌগ-ঘৃতপ্রায় বক্ষে ওষধধ যোগ । (৪৩) ছু 

কুরুটাদি বুদ্ধবিধি 1 (৪৭) শুকসারিকা প্রলাপন-_শুক সারিকা পক্ষীকে 

পড়ান । (৪৫) উৎসাদন---বিদ্যা বিশেষ দ্বার! বাস্ত চুতকরণ | (৯৯) 

কেশমাজ্জীনকৌশল | (৪8৭) অক্ষরমুষ্টিকাকথন- অদৃষ্ট অক্ষরের 

স্বরূপ এবহ মুষ্টিস্থ বস্তর সংখ্যা কথন। (৪৮) গ্রেচ্ছিতকবিকণ্গ-- 

প্নেচ্ছবিবিধ ভাষ! ও তত্তৎ শাস্ত্রজ্ঞান। (৪৯) দেশভাধাজ্ঞান- নান 

দেশের ভাঁষাজ্ঞান | (৫০) পুঙ্পশকটিকা নিমিত্ত জ্ঞান-__পুষ্প শকটিক! 

শামক কোন বিদা। দ্বারা নিমিত্ত জ্ঞান (৫১) যশ্বমাতৃক' 

ককাঁরাদি মাতকাবপদ্বার পুজার্থ যন্্ নির্মাণ | (৫২) ধাঁরণমাতৃক' - 

উক্ত বন্ধ ধারণ জ্ঞান। (৫৩) সম্পাট্য--হীরক খণ্ডন (পলতোল') 

(£৪) মানসী কাব্য ক্রিয়।--পরমনঃস্থিত অর্থ, শ্লোক দ্বারা গকাশ 

(৫৫) ক্রিয়াবিকপ্প--এক এক করব নানা উপায়ে সম্পাদন ; ৫৬) 

ছলিতক--যোগ--পরবর্চনাউপায়। (৫৭) অভিধান কোষ ছন্দো- 

জ্ঞান । (৫৮) বন্ধ গোপন--সুতার বস্ত্র শইয়। কৌষেয় বন্ধ দেখান। 

(৫৯) দ্যুত বিশেষ--পাঁশাখেলা । (৬) আঁকৰক্রীড়া-_-আকরণবিদা। 

দ্বারা স্তর আনয়ন । (৬১) বালক ক্রীড়নক-- খেলনা প্রস্তত করণ। 

(৬২) বৈনায়িকী বিদ্যা-_শী্তজ্ঞান | (৬৩) বৈজয়িকী বিদযাঁ-যে বিদা)- 

ঘ্বার| বির লাভ হয়। (৬৪) বৈভালিকী--যে বিদ্যাদ্বারা বেতালাদি 
ভূভগপকে বশীভূত করা যাঁয়। 
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গণ কাব্যশান্ত্রে আদর করিবেন না? তাহারা কি: 

কেবল বেদাদি পাঠ করিয়! জীবনের অবশিষ্কাপ 

অভিবাহুন করিবেন ? কখনই না, কারণ সিতেপল- 

সেবনে বোগশাস্তি হইলে কোন কণগ্মব্যক্তির তিক্তৌ- 

বধি সেবনে প্রবৃত্তি জন্মে? ভগবান্ বাদরায়ণও এই 

কাব্যের উপাদেয়ত্ব অশ্িপুরাণে ব্যক্ত করিয়াছেন, 

যথা-_ 

কাব্যের উপাদেয়ত্। 

দেখ মন্নুষজন্ম প্রথমতঃ অত্যন্ত ছুল্ল ভ, তাহাতে 

বিগ্ভালাভ আরও সুছুল্পভ হইয়াছে ;, নানা কষ্ট 

স্বীকার করিলে যদিও বিষ্ভালাভ হয়, কিন্তু কবিত্ব- 

শক্তি জন্মান অতি সুকঠিন, জুতরাৎ কবিত্ব আরও 

দুল্লভ হুইয়াছে; এবৎ যদিও সেখভাগ্যবশতঃ তাহাতে 
কিছু বুযুৎপত্তি লাভ হয়, তথাপি কালিদাপাদির 

ন্যায় তাহাতে একী অসাধারণ শক্তি জন্মান যে 
কত ুছুল্লভি তাহ! আর ব্যক্ত করিয়া শেষ করা যায় 

না। অতএব কাব্য যে লোকে কিরূপ উপাদেয় বস্তু 

তাহা অশ্মিপুরাণোক্ত এই বাক্য দ্বারাই প্রতিপন্ন 
হইতেছে । 

কাব্যের গৌরব | 

কাব্য সম্বন্ধীয় বে কোন আলাপ ও তানলয় 

বিশুদ্ধ যেকোন গান সমস্তই বিষুতর অংশম্বরূপ ; 
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পুরাগবিশেষে কাব্যের এতাদৃশ গৌরব কথিত 
হইয়াছে । এইক্ষণে কাবোর স্বরূপ কথিত হইতেছে । 

অথ কাব্য । 

৩। রুসাত্মক* যে কবিরুত প্রবন্ধ তাঁহার 
নাম কাব্য । ইহা গদ্যে, পদ্যে এবং গদ্যপদ্যে 
বিনিশ্মিত হইতে পাঁরে। 

পাশা হত 

এই কাব্য একটী পুঁকব সদৃশ, শব্দার্থ ইহার । 
শরার, ধ্বনি ইহার জীবন, রস আত্মা, মাধুর্য প্রভৃতি 

ইস্থার গুণ, উপমিতি প্রভৃতি এই পুৰকষের অলঙ্কার, 

রীতি ইন্থার হস্তপদাদি অবয়ব ; যদি শ্রবণকটুতাদি 
দোষাবলী ইহাতে লক্ষিত নহয়, তাহা হইলেই 
ইনি পরম সুন্দর পুকষ বলিয়া পরিগণিত হয়েন । 

উদাহরণ । 
% এই তীক্ষতর মম প্রিয় তরবার 
লও, অয়্ি বিধুমুখি ! চাক উপহার । 

আমার মৃত্যুর পরে, যবনে আক্রম করে 

যদ্দি বিকানীর, ইহা করিয়] ধারণ 

পাঠাইবে শত্রগণে শমন সদন ।” 
চারুগার্থা । 

এখনে বীরাখ্যরদ ও তাহাঁর স্থায়ী উৎসাহ 

শিক্ষম্পভাঁবে বিরাজ করিতেছে । 
পাশপলাপাশ শত বাপ্পা সপ পপ পপ 

রর এখানে রস শবে ভাব ও তদাভাস পঙ পর্যন্ত নত প্রহণীয়। |. 

+ গুণালঙ্কারাদিযুক্ত বাঁঙ নির্ষিতিবিশেষের নাম কাব্য ইতি 
ববিকর্ণপুর। 



9 কাব্যাদপণ। [ ১ম পরিঃ 

« স্মর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে 

বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে 

বিষয়ের ছুঃখ নান। বিষয়ীর উপাসনা, 

ত্যজ মনঃ এ যন্ত্রণা সত্য ভাব মনে । 

রামমোহন রায় । 

এখানে উশ্বরবিষয়িণ রতিই ভাঁবাহইয়াছে। রসা- 
ভাঁম যথা 

“ এই সে শরীরে তাপ সম্বরিতে নারে 

পশ্চাতে করিল পণ ক্ৃষ্জা হেন হারি । 
তবকৃত কন্ম রাজ! দেখহ নয়নে 

দ্রোগদীরে পরিহাণস করে হীনজনে | 
এই হেতু তোমাতে জন্মিল বড় ক্রোধ 

ক্ষুদ্রলোকে কহে কথা নাহি কিছু বোধ ॥" 
মচ্ছাভারত । 

শুকজনের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করাতে এখানে 

রৌদ্রাভাস হইল! 
মতান্তর | 

কেহ কেহ বলেন যে, “যেবাক্যে শব ৩ অথ 

দোৌষরহিত, সগুণ, ও সালঙ্কার তাহার নাম কাব্য ৷” 

কিন্তু একথা! কাব্যামোদি-সন্বদয়বর্গের আদরণীয় 

নহে; কারণ যেসকল কাব্যের কোন কোন অংশে 

দোষ আছে, কোন রূপেই তাহাদিগের কাব্যত্বের 

হানি হইতে পারে না; তবে উপাদেয় পক্ষে কিঞ্চিৎ 
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তারতম্য হইতে পারে । যেমন কীটাণু-বিদ্ধ রত্বের 
উপাদেয়-ভারভম্য ব্যতীভ রত্বত্বের হানি হয় না, 

অন্পমাত্র দোবযুক্ত কাব্যের পক্ষেও অবিকল সেইরূপ । 

উদাহরণ | 

“ তিলফুলে কৈল নাসা অধর বাধুলী । 

চাপার পাক্ড়ী দিয়। গড়িল অঙ্গুলী ॥ 

নয়ন সুন্দর কৈল ইন্দীবর দিয়] | 

যণালে গড়িল ভুজ কাঁটা ফেলাইয়া ॥ 
কনকচম্পকে তন্নু সকল গড়িয়া ! 

গড়িল চরণপঘ্ম স্থলপঘ্ দিয়া ॥ 
গড়িল পাৰল ফুলে ভূণ মনোহর | 

কোটাসহ রঙ্গণে পূরিয়া দিল শর ॥ 
ফুল ধনু ফুল গুণ ফুলময় বাণ । 

ছুই হাতে দিল তার পুরিয়। সন্ধান ॥” 
বিদ্যানুম্দর | 

কন্দর্পের ধনুর ভূমরময়ী ইহা প্রসিদ্ধ, কিন্তু 
এখানে ফুলময় গুণ বলাতে কীটাণু-বিদ্ধ রত্বের ন্যায় 
এই কবিতায় যে অতিঅন্প মাত্র দোষ হইয়াছে 

তাস! গ্রহুণীয় নহে । 

অথ কাব্যভেদ | 

৪| উক্ত কাব্য উত্তম, মধ্যম, ও নিকৃষউ 
তেদে তিন প্রকার। 
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অথ উত্তম কাব্য । 

৫1 যেকাব্যে ৰাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্্যার্থের 
 চমণ্কারিত্ব থাকে তাহাকে উত্তমকাব্য কা বায়। 

উদাহরণ | 

“অতি বড় বৃদ্ধপতি নিদ্ধিতে নিপুণ ॥ 

কোন গুণ নাই ভার কণলে আগুণ &+ 
অন্দদামঙ্গল । 

এখানে বাচ্যার্থ হইতে ব্যঙ্গযার্থের যেরূপ চমৎ- 

কারিত্ব আছে তাহা সদয় পাঠকের অজ্ঞাত থা" 

কিবে না। 

অথ মধ্যম কাব্য। 

৬। যে কাব্যে বাচ্যার্থের চমহুকারিত্ত 

দেখিতে পাওয়া যায় ও ব্যঙ্যার্থটা গুণীভূত 
, থাকে, তাহাকে মধ্যম কাব্য কহ যায়। 

উদাহরণ। 

“ যুঢ় নর যে করে নরের উপাসনা | 

দৈব বিনা] কোন কর্ম না হয় ঘন! ॥ 
কুণ্ড কাটিয়াছি মাসি তোমার মন্দিরে ৷ 

একটী সাধন আছে সাধিব কাঁলীরে ॥ 
রজনীতে তুমি মোর না করে সন্ধীন | 

যাবৎ সাধন মোর নহে নমাধান ॥ 

. বিদ্যান্ুন্দর । 
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তুমি আমার ক্লতকার্ধ্যতার বিষয় অনুসন্ধান করো 
না, এই ব্যঙ্ধ্যার্থ হইতে এখানে সাধন করণ ও কুও 

খনন রূপ বাচ্যার্থের চমৎকারিত্ব আছে । 

অধম কাব্য। 

৭। যেকাব্যে ব্যঙ্গ্য নাই কেবল শব্দাঁড়ম্বর 

দেখিতে পাওয়া যায় তাহার নাম অধম কাব্য। 

উদাহরণ । 

* হুল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন মতি | 

হয় শাস্ত কি ক্ষান্ত কতাস্তাতি ॥ 

করি গঞ্জিত গুঞ্জিত ভূঙ্গ সবে! 

ত্যজি মৃত্যু কিচিত্ত কি নিত্য রবে ॥” 

এখানে ব্যন্গযার্থ ঝা বাচ্যার্থ কিছুরই চমৎকারিত্ব 

নাই কেবল শব্দচ্ছটামাত্র লক্ষিত হইতেছে । 

অথ দোষ। 

৮। কাণত্ব খঞ্জত্ব প্রভৃতি শরীর সন্বন্ধীয় দোষ- 

পরম্পর' মুখত্ব প্রভৃতি দোষাবলীর সহিত মিলিত 

হইলে, আত্মার যেরূপ অপকর্ষ সাধন করে, শব্দার্থ 

রূপ কাব্য-শরীরের কলুষতাসম্পাদক শ্রবণকটুত্বাদি 
দোষও ব্যভিচারাদির শ্বশব্দবাচ্যত্বাদি দোষের সহিত 

মিলিত হইলে, কাব্যের আত্মভূত যে রস সেই 
রর্সের পক্ষে অবিকল সেইরূপ অপকর্ষ সাধন করিয়" 
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থকে | ইহ্থাদিশের বিশেষ বিবরণ যথাস্থানে কথিত 

হইবে ! 

গুণ অলঙ্কার ও রীতি । 

৯1 শোঁর্য্য বীর্য্যাদি গুণগ্রাম। কটক কুণ্ড- 
লাদি অলঙ্কাঁর সমুহ এবং হস্তপদাদি অবয়ব পর- 

ম্পর! দেহ দ্বারা আত্মার যেরূপ উৎকর্ষ সৎবর্ধন 

করে ; গুণ অলঙ্কার ও বীতিও শ্ব্ারধরূপ দেহ- 

দ্বারা কাব্য পুরুষের আত্মভূত যে রস সেই রসের 
তক্রপ সৌন্দর্য্য সম্পীদন করিয়া থাকে । গুণা- 

বলীর রসধন্মত্ব থাকিলেও এখানে গুণশব্দে 

গুণাভিব্যপ্ক শব্দই গ্রহণীয়। উহাদিগেরও বিশে 

লক্ষণ ও উদাহরণ সকল পর ব্যক্ত হইবে । 

ইতি কাব্যদর্পণে কাব্যস্বরপনিরূপণ 
নামক প্রথম পরিচ্ছেদ । 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
সীট 

অথ বাক্য স্বরূপ । 

১০। * যোগ্যতা, আকাজ্ষ! ও আসভিযুক্ত 
যে পদসমুহ তাহার নাম বাক্য। 

পদার্থ সমুহের পরস্পর সম্বন্ধে যে অবাধ তাহার 

নাম যোগ্যতা । যেমন “রাম সীতাবিয়োগে কাতর 

হইয়া, অজতআ্ অশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলেন |” এখানে 
রাম, সীতাবিয়োগে। কাতর, হুইয়৷, অজঙ্ঘ, ইত্যাদি 

পদনমুহের অর্থ সম্বন্ধে কোন বাধা নাই বলিয়' 

নির্ধিগ্নে বাক্যত্ব সম্পপ্ হইয়াছে । যদি যোগ্যতার 

অভাবেও বাক্যত্ব অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলে 

“অশ্শি বার স্নান করিতেছে* ও ?নসুশীভল সলিল 

চর্বণদ্বারা পাদস্ফোট নির্ব্বাণ করিতেছে” ইত্যাদি 
স্থলে বাক্যত্বের কিছুমাত্র হানি হইত না । এখানে 

অশ্মি দ্বারা সান ও সলিল চর্বণ প্রভৃতি সকল পদ- 

গুলিই পরস্পর সন্বন্ধবন্ধনে অযোগ্য বলিয়া উহাদের 

বাক্যত্ব সিদ্ধ হইল ন1। 

* বাক্যের লক্ষণ এরূপ কুটিলভাবে না করিয়া! এইরূপে করিলেই 
খঙ্গভাঁবার পক্ষে যথেষ্ট ছইভ যথা-_ “ অর্থযুক্ত পদ সমুছের নাম 

শক্য।?” 
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অর্ধোপস্থিতির যে পর্যযবসান সেই পর্য্যবসানের 

যে অভাব তাহার নাম অর্থাৎ প্রতীতি পর্য্যৰসান 

বিরহের নামই আকাঙক্ষা ! এখন নিরাকাঙক্ষ অর্থাৎ 

যে বাক্যের পদগুলি পরস্পর নিরপেক্ষ যদি ভাহার 

বাক্যত্ব অঙ্গীকার করা যায়, ভাহা হইলে, গো, সমুদ্র, 

মনুষ্য, পক্ষী ইত্যাদির বাক্যত্ব হইত। 

আসত্তি--অর্থাৎ বুদ্ধির অবিচ্ছেদ । বুদ্ধি বিচ্ছে- 
দেও যদ্দি বাক্যত্ব স্বীকার কর! যায় তাহা? হইলে, 

*রাম জটাবন্ধন পূর্ব্বক বনে ষাইতেছেন” এই বাক্যটী 
একবারে না বলিয়া, প্রাতঃকালে “রাম” মধ্যাঙ্ছে 

“জটাবন্ধন পুর্বক” সায়ৎকালে প্ৰনে* এবং আর 
ছুই দিন পরে “ষাইতেছেন” ইত্যাদি প্রকারে বলি- 

লেও উহার বাক্যত্বে কোন বাধ! ঘটিত না । 

অথ মহ্থাবাক্য | 

১১। উল্লিখিত যোগ্যতা, আকাজ্্ষ। ও আ- 
সভিযুক্ত যে বাক্য সমুহ তাহার নাম মহাবাক্য | 
যেমন রামায়ণ, মহাভারত ও রঘ্বুবংশ ইত্যাদি। 

পদোচ্চয়ের নায় বাকা একথা (১০ সুত্রে) কথিত 

হইয়াছে কিন্তু গদ কাহাকে বলি? 

অথ পদ। 
১২। বিভক্তি-শুন্য ও বাক্যমহাবাক্যের ন্যায় 

.পরস্পর-সন্বন্ধ-বিরহিত ষে একার্থবোধক ব্ণ 

তাহার নাম পদ 
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অথ শব্দার্থ । 

১৩। শব্ার্ধ তিন প্রকার ষথা1--বাচ্যার্থ, 
লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গযার্থ। 

শব্দার্থ ব্রিবিধ বলিয়া শবও তিন প্রকার, যথা-- 
বাচক শক, লাক্ষণিক শব্দ, ও র্যঞ্জক শক । 

উক্ত শব্দার্থের স্বরূপ । 

১৪। কথিত ত্রিবিধ শবার্থের বোধের নিমিত্ত 
শাকের তিনটী শক্তি আছে যথা-_অভিধাশক্তি, 
লক্ষণাশিক্তি ও ব্যঞরনাশক্তি। অভিধাশক্তি দ্বার! 
বাচ্যার্ধের, লক্ষণাশক্তি দ্বারা লক্ষ্যার্থের, এবং 
ব্ঞগ্জন! শক্তি দ্বার! ব্যঙ্গ্যার্থের বোধ হইয়া থাকে। 

অথ অভিধাশক্তি | 

১৫। যদ্দারা সাকঙ্কেতিক অর্থের ৰোধ হয় 

তাহার নাম অভিধাশক্তি। যেমন «“ গো! আনয়ন 

কর * এবং “গে বন্ধন কর ও অশ্ব আনয়ন কর * 

এখানে «* গো আনয়ন? « গোবন্ধন £ ও “অশ্ব 

আনয়ন, ব্ূপ সঙ্কেতিত অর্থের তাৎপর্য্যগ্রহ করা- 

ইয়। অভিধাশক্তি ক্ষান্ত হইতেছে। 
মনে কর একস্থানে উদয়নণচার্য্য তাহার ছাত্র এবং 

একটী বালক বসিয়া! আছে | ইত্যবসরে উদয়নাচার্যয 
ছাত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, «“ গো! আনয়ন 
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কর।” ছাত্র গে আনয়ন করিলে, বালক এইটী বুঝিল 
যে «গো আনয়ন কর” এই সমস্ত কথাটী এই 
চতুষ্পদ জন্তুর অববোধক হইবে! অতঃপর আচাধ্য 

উক্ত ছাত্রকে বলিলেন যে, “গোবন্ধন কর” এবৎ “অশ্ব 

আনয়ন কর ।” ছাত্র যেআজ্ৰা বলিয়! গোবন্ধন করিল 

এবং তৎপরে অশ্ব আনয়ন করিল; কিন্তু উপস্থিত 
বালক এই ব্যাপারটী দেখিয়া বুঝিল যে “ গো আন- 
য়ন কর ৮ এই সমস্ত ৰাক্যার্থের বিষয় গো নছে। 

বালক তখন গো, আনয়ন ক্রয়, বন্ধন ক্রিয়া এবং 

অর্থ, অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা এই চারি শব্দের চারি 

প্রকার সঙ্কেত বুঝিতে পারিল । 

অথ সঙ্গেতগ্রহ | 

১৬। জাতি, গুণ, দ্রব্য ও ক্রিয়া এই চারি 

বিষয়ে সঙ্কেত গ্রহ হইয়া থাকে। 

জাতি মনুষ্যত্বাদি । গুণ শুক্রাদি। দ্রব্য এক ব্যক্তি 

বাঁচক, যেমন হরি, হুর, ভিখাদি। ক্রিয়। পাকাদি। 

ভিত্ঘ এই শব্দটী কাঞ্চনির্্মিত এক প্রকার পুত্তলিক! 
বিশেবের নাম । 

অথ লক্ষণ | 

১৭। মুখ্যার্থ অর্থাৎ শব্দের প্রধান অর্থের 
বাধ উপস্থিত হইলে, রূটি কিম্বা প্রয়োজন বশত? 
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যদ্দারা অন্য একটা অর্থের প্রতীতি হয় তাহার 
নাম লক্ষণ শক্তি। 

রূটিশব্ না থাকিলে কিন্বা প্রয়োজন উপস্থিত 

না হইলে লক্ষণাশক্তি কোন কাধ্যকারিণ* হয় না ! 

রূটিবশতঃ যথা--“ কলিঙ্ষ অতিশয় সাহসিক ৮ এ- 

কথা বলিলে কলিঙ্গ দেশবাসি ব্যক্তিদিগকে বুঝিতে 

হইবে ঃ কারণ কলিঙ্গ দেশের সাহপিকতা সম্ভবপর 

নহে! সাহমিকতা আত্মধর্খ সুতরাৎ রূটিবাচি- 

কলিঙ্গষের যুখ্যার্থ যে দেশবিশেষ এখানে তাহার 

সম্পুর্ণ বাধ উপস্থিত হইতেছে এজন্য এই বাক্যে 
লক্ষণাশক্তি দ্বার তর্দেশবাসি লোকদিগকে লক্ষ্য 

করিতে হইবেই হইবে! 

প্রয়োজনবশতঃ যথা--“ গঙ্গায় ত্রান্ধণ বাস 

করিতেছে ৮» একথা বলিলে গঙ্গ। শব্দের মুখ্যার্থ ষে 

ভগীরথকৃতখাতব্যাপী জলপ্রবাহ তাহার বাধ 

উপস্থিত হইতেছে সুতরাঁৎ এইদী লক্ষ্য হইবে, যে, 
ণঙ্গার তটপ্রদেশে বাস করিতেছে, কারণ, জলমধ্যে 

বাসের সম্ভাবনা নাই | এখানেও পুর্বের ন্যায় 

শীতলত্ব ও পবিত্রতাদি প্রয়োজন বশত তটরূপ- 
লক্ষ্যার্থের সমাগম হইয়াছে । 

এই লক্ষণাঁশক্তির নানাবিধ প্রভেদ ও অবাস্তর- 

ভেদ থাকিলেও এস্থলে আর সে গুলি প্রপঞ্চিত হইল 
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না; কারণ সেগুলি বঙ্গভাষার উপযোগী নহে এবহৎ 
কোন রূপ কষ্ট কণ্পনা দ্বার বুঝাইতে গেলেও কেবল 

এ সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক হুইয়া পড়ে 

অথ ব্যঞজন।। 

১৮। অভিধা ও লক্ষণাঁশক্তি শবার্থবোধে 

বিরত হইলে যদ্দারা শবের অপর অর্থের বোধ 

হয়, তাঁহার নাম ব্যঞ্জনা। শব্দার্থের এই শক্তি 
ব্যঙ্গ্যার্থের অববোধিকা | ইহার সেোদাহরণ অবা- 
স্তর ভেদ ব্যঞজনারভিপ্রকরণে বিশেষরূপে কথিত 

হইবে এখানে কেবল ব্যঞীনা-সামান্য লক্ষণমাত্র 

সুচিত হইল । " 

ইতি বাক্যদর্পণে বাক্যন্মরপনিরপণনা মক 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ! 
০ 

রস বিচার | 

১১ । যাহা যে রসের স্থায়িভাব, তাহা, 

বিভাঁব অনুভাঁব ও ব্যভিচারি-ভাৰ দ্বারা ব্যক্ত, 
অর্থাৎ রূপান্তরে পরিণত হইয়। রনত। প্রাপ্ত হয়। 

এই বিভাবাদির বিবরণ পরে ব্যক্ত হইবে! রস যে 

কি পদার্থ সংপ্রতি তাহারই বিষয় লিখিত হইতেছে । 

২০। রন স্বয়ং কোঁন পদার্থ নহে ; বিভাবা- 

দির সম্মেলনে যে একটী অপুর্ব পদার্থ জন্মে মহাঁ- 

মুনি ভরত ও লোচনকার প্রভৃতি রসশাস্ত্রপ্রণেতৃ- 

গণ তাহাকেই রস বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । 

যেরূপ অন্ধকারময় গৃহাভ্যন্তরে প্রদীপ ব্যতীত 

সেই গ্ৃহস্থিত ঘটাদি সাবয়ৰ পদার্থের প্রত্যক্ষ না 
হইলেও ভাহাদিগের বিষ্যমানতাঁর অভাব হয় না, 

অর্থাৎ সেই গৃহে ঘটাদি আছে বলিয়া, যেরূপ একী 
অখগ্নীয় প্রতীতি জন্মে, রসের পক্ষে সেরূপ ছে, 

ইহার নিয়ত পূর্ববর্তী যে বিভাবাদি তাহা ব্যতীত 
কোন রূপেই ইহ] অনুভূত হয় না; বিভাব, অন্ুভাব 

ও ব্যভিচারি-ভাব নাই অথচ রস আছে একথা 

আকাশ কুন্ুমের ন্যায় নিতান্ত অলীক ! 
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অথ রসান্বাদ প্রকার | 

২১। সত্ত্বের্* উদ্দরেকজন্য অখগ্ডাঁনন্দ স্বরূপ 

ও চিদাত্মক অর্থাৎ চিন্ময় এই য়েরস ইহা সেই 
অখও সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের আম্বাদ সহোদর 

ও বেদ্যান্তর-স্পর্শশূন্য অর্থাৎ হৃদয়ের সহিত ইহার 

আম্বাদনে সমর্থ হইলে, অন্য কোন বেদ্তব্য 

বিষয়ের অনুভব হয় না; তখন বোধ হয় যে, উহ 

যেন কোন অনির্বচনীয় আঁকার ধারণ পূর্বক 
সন্মুথে স্ফুরিত হইয়া যুগপৎ বর্বাঙ্গ আলিঙ্গন 
পুর£সর হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছে ও অন্তর হইতে 
সমস্ত বাহা বস্তুর ভাব অন্তর্থিত করিয়া ব্রহ্মা- 

নন্দের ন্যায় কোন অনির্বচনীয় আনন্দ প্রবাহ 

বিতরণ করিতেছে। 
ই২। অভিনয়াদি স্থলে কোন কামিনী বিশে- 

ষের অলৌকিক রূপ লাবণ্যে বিমোহিত হইয়া, 
যদি কোন প্রমাতা ৭ তাহাকে স্বীয় কামিনী কিন্বা 
পরিপন্থি-বিলানলিনী অথবা অন্য কোন উদ্দাসীনের 

রমণী জ্ঞান করেন, তাহা হইলে, সেই সামাজি- 
কের চিত্ত কোন প্রকারেই রসাস্বাদনে সমর্থ হইবে 

পপর 

* কাম ও লোভ এই ছুই রিপুরুর বীজন্বরূপ যে রজঃ ও তমোগুণ 

তদ্দারা অস্পষ্ট যে চিত্ত তাহার নাম সত্ব । 

1 সামজিক । 
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না; কারণ সমাজ মধ্যে স্বীয় কামিনীর বিভ্রম 
বিলানাদি অবলোকন করিতে কেহই উন্মুখ হন 
না ও পরিপন্থি-বিলামিনীর প্রতি স্বভাবতই 

বিরাগ জন্মিয়া থাকে, এবৎ অজ্ঞাত-কুলশীল 
বলিয়া উদাঁসীনের রমণীর প্রতিও অন্থ্রাগ জন্মে 
না সুতরাং জর্বাঙ্গীণ রলাস্বাদ পক্ষে বিতর ঘটিয়। 
উঠে । আর প্রমাতা যদি তাহাকে কেবল কামিনী 
মাত্র জ্ঞান করিয়া, করুণাদি রপাশ্বাদনে নিবিষ্ট- 

চেতা হন, তাহা হইলে, সেই আশ্বাদ অহ্ুতায়মান 
হইয়া, তাহাকে অনির্বচনীয় আনন্দ বিতরণ 
করে। 

২৩। যদি কেহ এরূপ বলেন ষে, রসই যদি 

স্বয়ং ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর ও অখণ্ড আনন্দ স্বরূপ 
হইল, তবে করুণাদি রসে শোক হঃখাঁদি আছে 

বলিয়া উহাদের রনত্ব না হউক? এরূপ আপত্তি 
অমুলক যেহেতু করুণাদি রসে শোক হুঃখাদি 
থাকিলে এ সকল রসবিষয়কপ্রস্তাব শ্রবণ 

করিতে কেহ উন্মখ হইত না; কারণ আপনার 

ছুঃখে নিমিত্ত কেহই কোন কার্যে প্ররত্ত হয় না, 
কিন্ত করুণাঁদি রসবিষয়ক প্রস্তাৰ শ্রবণ করিতে 

কিন্বা যাহাতে করুণাদ্ি রস উদ্বেল হইয়া উঠে 
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এরূপ বিষয় দর্পন করিতে সকলেরই সাঁভিনিবেশ 
গ্ররত্তি দেখা বাইতেছে। 

২৪। উক্তকরুণাদিরস যখন কাধ্য কিন্বা নাট্য 
২ঝ্রিত হয়,তখন কাব্য ও নাট্য সংশ্রয় জন্য উহার! 

অলোকিক বিভাবত্ব প্রাপ্ত হইয়া অলেকিক গারন্দ 
বিভরণ করিতে থাকে । তবে এই মাত্র বল! খাইতে 
পারে, €ষ যদ্দি কাব্যাদি সংজ্অিভ দা হইব, কেৰল 

লোক-সংশ্রিত হয়, তৰে উহা হইতে লৌকিক 
শোক হর্যাদি জঙ্গিয়া থাকে। মনে কর দ্রৌপদী 
কেন্পাহ্বরাকর্ষণ সভামধ্যে অবলোকন করিতে 

কেহই উন্মখ হন না, কিন্তু কাব্য কিনব নাট্য গত 

হইলে সকলেই শ্রবণ ও দর্শন করিতে উন্ম,খ হন। 

অতএব করুণাদি রস কাব্য ও নাট্য গত হইলে 
যে হ্বাদিনীশক্তি গ্রাণ্ড হইয়া, অলৌকিক আনন্দ 
বিভয়ণ করিতে থাকে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

২৫1 এই সকল রপবিষয়ক প্রব্তাবাদিশ্রবণে 

বে অশ্রন্পাত হয়, চিত্তের জ্রতত্ব ভিন্ন তাহার 

আর কোন কারথই লঙ্ষিত হয় না ; ফলতঃ চিত্ত- 

দ্রৰব ন! হইলে অশ্চ্পাতও হয় না। তবে যে সমস্ত 

সাঁমাজিকের অশ্মপাত হয় লা তাহার কারণ এহ 

ঘে, বাসন ব্যতীত চিত্তের জ্রবত্ব জঙ্গে শা তেরা ং 
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সমভাবে সকলের জশ্রুপাতও হয় না। যদি ইহা 
না বলাষায়, তাহা হইলে নিতান্ত নির্বাসন যে 
জরম্মীমাংমক ও নৈয়ায়িক তাহান্দিগেরও অশ্রু 
পাত হইত। এ বিষয়ে সহৃদয় ধর্মদ্ত এইরূপ 
বলেশ যথ।-. 

২৬। বামনাযুক্ত ষে সভ্যগ্গণ তাহাদিগেরই 
রসান্বাদ হইয়া থাকে» আর যাহার বাসনাশূন্য 

তাহাদিগের নীরসচিত্ব কোনরূপেই রসাশ্বাদনে 

সমর্থ হয় না; তাহারা রক্গস্ছলবর্তিনী কান্ঠভিতি 

বা প্রস্তরপ্রতিসুর্তি স্বশ । 

২৭। রামচন্দ্রীদিগত রত্যার্দির উদ্বোধহেত্ত 

যে সীতাদি তন্দমারা রাষরূপধার়ি-অভিনেতার 

সমুদ্র বন্ধনাদি লোকাতীত কার্যে উৎসাহ জন্মি- 
বার হেতু কি? এবং তদর্শনে সামাজিকদ্িগের 
রত্যাদ্দির উদ্বোধই বা! কিরূপে হইতে পারে ? 
ইহার সর্বাঙ্গ লুন্দর উত্তর এই যে, বিভাবাদির 
*সাধারত্বীকৃতি নামে এরূপ একটী শক্তি আছে 
যেতন্্বীরা রামরূপধারি-অতিনেতার নমুদ্রবন্ধনাদি 

_ * বে শক্তি নায়ক ও লামাজিকে অতেদ জ্ঞান করাইয়া দেয়, অর্থাৎ 

বে শক্তি দ্বারা! সামাজিকগণ আপনাদিগকে নায়কের স্থিত অভিন্ন 

রূপে প্রতিপাদন করেন । 
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অলৌকিক কার্য্যে উৎসাহ এবং সাঁমাঁজিক- 

দিগের সীতাদিদ্্শনজনিত রত্যার্দির উদ্বোধ 
অতি অহজেই সম্পন্নহইয়! থাকে । উক্ত সাধাঁরণী- 

কৃতি শক্তি দ্বারা অভিনেতা ও সামাজিক উভয়েই 
রামাদির সহিত আপনাঁদিগকে অভিন্ন জ্ঞান 

করিয়া থাকেন, সুতরাং তাহাদিগের সাগর 

বন্ধনাদি অলৌকিক ব্যাপারে উৎদাহ এবং 

সীতাদি দর্শন-জনিত রত্যাদি অতি সহজে উদ্ৃদ্ধ 

হইয়া! উঠিবার কোন বি্বই ঘটে না। 

২৮। এই রত্যাদ্দি সাধারণ্যে বোধ ন। হইয়া 

প্রত্যেক ব্যক্তি দ্বার! অনুভূত হইলে, সভ্যগণের 
ব্রীড়াতঙ্ক। প্রভৃতি কতকগুলি মানসিক ভাব 

বোধক বাহ্ৃভঙ্গিপরম্পরা আবিষ্কৃত হইয়া 

তাহাদিগকে অশ্রদ্ধাম্পদ করিত এবং যদি ইহা 

না হইয়া কেবল নায়ক দ্বারা অনুভূত হইত তাহা 
হইলে সভ্যগণের শ্রবণে গ্ররত্তি জন্মিত না, সুতরাং 

একথা স্বীকার করিতে হইল, যে, উহ সাারণো 
অনুভূত হুইয়া থাঁকে। এরূপ বিভাবাদ্িও 
প্রথমে সাধারণ্যে প্রতীত হয়; বথা-_রামরূপ- 
ধারী অভিনেতার রত্যাদ্ির সমুদ্ধোধ হইতেছে 
অথচ হইতেছে না; আমার হইতেছে অথচ 
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আমার হইতেছে ন। ইত্যাদি প্রকারে রসাস্বাদনে 

বিভবাদির পরিচ্ছেদ থাকে নাঃ সুতরাং বিভা- 

বাদিও সাধারণ্যে অহৃতৃত হইয়া! থাকে। 

২৯। জআাধারণীক্কতি নামে শক্তি থাকিলেও 
বিভাবাদি লেঁকিক ভাবের অলোৌকিকতা কিরূপে 
নম্পন্ন হইতে পারে? এবং লৌর্িকভাব পরম্প- 

রার সম্মেলনে অলৌকিক ষে রস তাঁহারই উৎপস্ভি 

বা কিরূপে হইতে পারে? যদ্দি কেহ এইরূপ তর্ক 
দ্বারা রমের লৌকিকতা৷ প্রতিপাদন করেন, তাহা 

হইলে, এই বলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিতে হইবে 
যে, অলৌকিক পদার্থের সমুৎপাদক যে বিভাবাঁদি 
ভাহাদিগের পক্ষে অলোৌকিকত্ব দৃষণাবহ নহে 
বরং এ অলৌকিকত্ব তাহাদিগের অঙ্গসৌন্ঠব- 
সম্পাদক। 

৩০ । খণ্ড মরীচাদির সহযোগে যেমন একী 
অপুর্ব প্রপানৰক রস জন্মে ও তাহার অতি আশ্চর্য 

একটী আস্বাদন হয়, বিভাবাদির সম্মেলনে 
রসেরও ঠিক সেই অবস্থা ঘটে, কিন্ত বিভাবাদির 
প্রত্যেককে যদি বিভিন্নরূপে বুঝিতে পার। ধায় 
তাহ হইলে, তাঁহার। প্রত্যেকেই তখন এক একটা 
কারণ স্বরূপ হইয়। পড়ে ! 

গ 
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.৩১। বিভাব, অনুভাৰ, ও ব্যভিচারিভাব 

যুগ্ধপৎ অম্মিলিত না হইলে রসানুভূতত হয় না, 
যদ এরূপ উল্লিখিত হুইল, তৰে রসাম্বাদকাঁলে 

বিভিন্নরূপে উহাদের অশ্গুভব কির্ূপে সম্ভবিতে 

পারে ? এই প্রশ্পের একমাত্র উত্তর এই যে, রসা- 
স্বাদকালে বিভাবাদি ছুইটী কিন্বা! একটী মাত্র 
বিভিন্নরূপে অনুভূত হইতে না হইতে চকিতের 
ন্যায় আর একী আসিয়। তাহার সহিত সম্মিলিত 

হইয়! সর্বাঙ্গনুন্দররূপে রন আস্বাদিত হইতে 

থাকে, শৃতরাং সে দোষ আর জন্মে না। যথা-_ 

« স্তনভারে মন্থরগীমিনী, 

সুবদন। মালবিকা ভরল-নয়নী 

কচির যুগল তু 

নিটোল সুন্দর উক 

মৃণাল সদৃশ বাহু ক্ষীণ কটিদেশ 
অলপ গভীর ভাব তরঙ্গিত কেশ । 

অপাঙ্ক শ্রবণগামী হায় 

বেড়েছে কপোল রাগ অধর বিভায় 

কবরীর চাক শেভা 

যোগিজন মনোলোভ। 

কুবলয় দল সম বঙ্কিম নয়ন 

প্রশক্ত ললাট তট মানস খোহদ 1” 
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এখাঁনে আগ্ভরসের বিভাব স্বরূর্প মালবিকার রূপ 
মাত্র বর্ণন করিতে শিয়া, ওৎসুক্য প্রভৃতি ব্যভি- 
চারি-ভাব ও নয়নবিস্ফারপ্রসতি অনুভাব পরম্পর। 
অশ্মিমিত্রের অস্তঃকরণে ও যুখশোভায় স্বতই আ- 
নিয়া উপস্থিত হইতেছে । 

৩২। যদ্দি কেহ এরূপ বলেন, রস নায়কগত 

অর্থাৎ উহা নায়ক ভিন্ন আর কেহ আস্বাদন 

করিতে সমর্থ হয় না, তাঁহাঁও নহে, কারণ সীতা- 

বনবানজনিত করুণরসের আশ্রয় যদি কেবল 

রামচন্দ্র হইতেন তাহা হইলে, উহা! পরিমিততা 

ও লৌকিকতা প্রভৃতি দোঁষে দুষিত হুইয়া৷ পড়িত 
এবং অভিনয়াদ্দি স্থলে উহ৷ অবলোকন করিতে 

কোন দর্শকেরই সাভিনিবেশ প্ররুত্তি হইত নাঃ 

এজন্য রস কোন রূপেই নায়কগত নহে। 
৩৩ | (কেবল শিক্ষা! ও অত্যাসাদি দ্বারা রাম- 

যুধিষ্টিরাদির নারূপ্য দেখায় বলিয়া, অভিনেতাও 
এ অলৌকিক পদার্থের আশ্রয় হইতে পারে না, 
তবে যদি কাব্যার্থ ভাবনাদ্বারা উক্ত অভি- 

নেতা রামাদির রূপ দেখা ইতে পারে, তবে সেও 

সাধারণের ন্যায় একজন আস্বাদক হইবে এবং 

তখন তাহাকে একজন সহ্দয় সভ্য বলিয়! 
গ্ণন। করিতে হইবে । ৰ 
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৩৪ | ফলতঃ এই রস যে কি পদার্থ তাহ৷ 

জানাইবার উপায় নাই, কারণ, জ্ঞাপনীয় ঘট 
পটাদির বিদ্যমানত। সত্বেও যেমন কখন কখন 
অজ্ঞাত হয়, রস সেরূপ নহেঃ উহা অজ্ঞাত 

হইলে আর বিদ্যমান থাকে না সুতরাং জ্ঞাপনীয় 
নহে। 

৩৫। যদ্দিও বিভাবাদি, রসোদ্ধোধের প্রধান 

কারণস্বরূপ, তথাপি রসকে উহাদের কাধ্য বলা 

যাইতে পারে না) কারণ রস উক্তবিভাবাদির 

আলম্বনাত্মক অর্থাৎ বিভাবাদি সমস্ত লইয়া 
প্রপানক রসের ন্যায় একী অপুর্ধ্ব পদার্থ জন্মে 
এজন্য উহ্থীকে বিভাবাঁদির কাঁধ্য বলা যাইতে 

পারে না। 

৩৬। এই পরমানন্দন্বরূপ রস নিত্যপদার্থও 
নহে, কারণ, তাহা হইলে, বিভাবাদি জ্ঞানের 
পৃর্ব্বেই উহা! অনুভূত হইতে পারিত, যখন তাহ! 
হয় না এবং একবার অজ্ঞাত হইলে আর উহার 

সত্তা থাকে না তখন কোনরূপেই উহাকে নিত্য 

বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে ন1। 

৩৭। বিভাবাদি পরামর্শজনিত এই রস 
নির্বিকপ্পক জ্ঞানদ্বারাও গ্রান্হ নহে কারণ যে 
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ব্যক্তি রস গ্রাহক সে যদি রসাম্বাদনকাঁলে নির্বরি- 
কপ্পক* জ্ঞানবিশিষ্ট হয় তাহা হইলে, তদ্দ্ারা 
রসগ্রহ কখনই সম্ভৰিতে পারে না, যেহেতু “এইটী 
অমুক বস্তৃ” এই নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান নির্বরবিকপ্পক 
জ্ঞানের বিষয় নহে। 

যদি ইহা প্রমাণ-নিদ্ধ হইল, যে, রস নির্বিবি- 
কণ্পক জ্ঞান গ্রাহা নহে তখন ইহাঁও বল। যাইতে 
পারে ষে, উহা সবিকণ্পক জ্ঞানেরও গ্রাস নহে, 

কারণ, ষে সকল পদার্থ সবিকস্পক জ্ঞানের বিষয় 

তাহার। বর্ণনাতীত নহে, কিন্ত রম দেরপ নহে 

যে হেত কথায় বলিয় উহার স্বরূপ নির্ণয়ে কেহ 
সমর্থ হইতে পারেন ন1; সুতরাং উহ সবিকপ্পক 

জ্ঞানেরও বিষয় নহে। 

৩৮। সাক্ষাৎ কারতা সত্ত্বেও উহাকে অপ্র- 

ত্যক্ষ বলিতে পারা যায় না, আবার সেই প্রত্য- 

ক্ষতা শব্দ-সস্ভব বলিয়া এত অল্পক্ষণ ব্যাপিনী 
যে একবারে প্রত্যক্ষ বলিয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে 

পারা বায় না। 

৩৯। ফলত: এই রসের স্বরূপ ষে কি প্রকার 

* নাম রূপ ও জাত্যাদি বিশেষ শুন্য যে জ্ঞান তাহার নাম নিন্বি- 

কপ্পকজ্ঞান । আর তদ্বিপরীত যে জ্ঞান তাহার নাম সবিকপ্পক জ্ঞান । 
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তাহা কেহই বলিতে পারেন না--অর্ধাৎু এই 
অলেধ$ঁকিক ও অনির্বচনীয় পদার্থ কেবল সহৃদয়- 
হবেদ্য এবং তাহাদিগের চর্বণা অর্থাৎ আস্বাদন 

ব্যতীত ইহার বিদ্যমানতার আর কোন প্রমাণই 

পরিদৃষ্ট হয় না। 
৪০। এই চিদানন্দাত্মক রন শ্বপ্রকাশ ও অখও্ড- 

স্বরূপ, ষে মহাত্মা এই অলেখকিক পদার্থের 
আস্বাদনে সমর্থ হন তাহার আত্মা সামান্য 

লোকের আত্মা হইতে অনেক উন্নত ও পবিভ্র। 
৪১। প্রথমতঃ বিভাব, অহৃভাব, সাত্তিক- 

ভাব ও ব্যভিচারিভাব পৃথক্রূপে প্রতীত হইয়া 
পশ্চাৎ একত্র মিলিত হইয়! অখও্ত। গ্রাণ্ত হয়। 

৬ অথ বিভাব | 

| ৪২। যে সকল বস্ত ব! ব্যক্তি হাসোৎসাহাদি 

(স্কায়িভাবের উদ্বোধক, কাব্য ও নাটকাদিতে 

। তাহারাই বিভাব, অর্থাৎ রাঁমচন্দ্রাদিগিত রতি- 
হাসাদির উদ্বোধকারণ যে সীতাদি কাঁব্য নাট- 

কাঁদিতে তাহারাই বিভাব বলিয়া প্রসিদ্ধ; অন্প 

কথায় বলিতে হইলে, স্ছায়িভাবের কারণকেই 
বিভাৰ কছে। এই বিভাব ছুইগ্রকার-__যথা-_ 

আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন ৰিভাব। 
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অথ আলঘন বিভাঁব | 

৪৩। নায়ক নায়িকা প্রভৃতিকে অবলম্বন 

করিয়া রসোদ্গম হয় বলিয়া, উক্ত নাঁয়ক নারি- 

কাকেই আলম্বন বিভাব কহে। এখানে আদি 

পদে প্রতি নায়কাদিও গ্রহণীয়। 

উদাহরণ । 

*" কি হইল হায় হায়! ছুঃখ নাহি সহাযায় 

আর দেহে প্রাণ নাহি রহে। 

শোকানল বিপরীত, হয়ে অতি প্রজ্জ্বলিত; 

নিরবধি প্রাণ মন দহে ॥ 

পুড়ি যরিতেছি একে, কুস্তকর্ণ ভ্রাতৃশোকে 

ক্ষণকাল স্থির নহে মনঃ। 

তদুপরি আরবার, এই বজ্ সম্প্রহারঃ 

কি করিয়। ধরিব জীবন ॥ 

অরে অতিকায় বীর, গুণেশীলে অতিধীর, 

কোন স্থানে করিলে গমন ॥ 

না দেখিয়! তোর মুখ, বিদরে আমার বুক 

ধৈর্য্য নাহি ধরে মোর মনঃ 1” 
রামায়ণ । 

এখানে রাবণের কৰকণরসের আলম্বন বিভাব অতি- 

কায়। যাহা যে রসের আলম্বন বিভাৰ তাহা সেই 

রসের স্বরূপ বর্ণনে ব্যক্ত হইবে ।__নায়ক ও নায়িকা 
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কাব্য নাটকাদির প্রধান অবলম্ব্য এজন্য তাহাদিগের 

বিষয় নিয়ে বিবৃত হইতেছে । 

অথ নায়ক | 

8৪ যিনি দাতা, বিদ্বান, কুলীন, সুশ্রী, 
তেজন্বী, বিদগ্ধ, চতুর, প্রিয়ন্বদ, ধার্মিক, বাক- 
পটু, কৃতী, রূপযৌবনযুক্ত, উৎদাহশীপ, লোকা- 
নুরাগ ভাঁজন, ও শীলবান্ প্রাচীন কবির! এইরূপ 
পুরুষকেই কাব্য ও নাট্যুশাস্ত্রে নায়ক রূপে বর্ণন 

।করিয়াছেন। এই নায়ক চারিপ্রকার যথা-_খীরো- 
দাত, ধীরোদ্ধত, ধীরললিত ও ধীরপ্রশান্ত । 

অথ ধীরোদাত্ত। ঁ 

৪৫। যিনি অবিকণ্থন অর্থাৎ আত্মশ্লাঘা- 
রহিত, ক্ষমাশীল, গভীর প্রকৃতি, *মহাসত্্ব এবং 

যিনি স্থির প্রক্কতি 1নিগৃঁডমান ও দৃব্রত তাহার 
, নাম বীরোদাত। যেমন রামচন্দ্র ও যুধিহ্টির । 

অথ ধীরোদ্ধত। 

৪৬। যিনি মায়াৰী, প্রচণ্ড চপল, অহস্কারে 

পুর্ণ ও আত্ম শ্লীঘাতে নিরত ভীহার নাম ধীরো- 
দ্ধত| যথা টিটি | 

শি শোপিস শিপ শশী? আসল আআ সে শা 

* হর্ষ শোকাদি দ্বার! ডিসির স্বভাব । 

1 বিনয়ঘ।'রা আচ্ছন গর্বী ! 
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অথ ধীরললিত। 

৪৭| যিনি নিশ্চিন্ত, হছ্স্বভাব, এবং নিরন্তর 
নৃত্য গীতাদিতে আসক্ত তাহার নাম ধীরললিত। 
যেমন রত্বালী প্রভৃতিতে বহুসরাজাদি। 

অথ ধীরএরশাস্ত। 

৪৮। যিনি অনেকাংশে নায়ক-সামান্যগুণে 

বিভূষিত তাহার নাম ধীরপ্রশান্ত* | যথা মালতী 
মাধবাদিতে মাধবাদি। 

নায়ক-ভেদ। 

৪৯। উক্ত চারিপ্রকার নায়কের প্রত্যেক 

নায়ক, দৃক্ষিণ, থুষ্ট, অনুকূল ও শঠ এই চারি 
প্রকারে ষোড়শ প্রকার হয় । ইহাদিগের বিশেষ 

বিরৃতি উজ্জ্বল তরঙ্গিণীতে ব্যক্ত হইবে। 

৫০1 নায়ক নায়িকা যেরূপ রসবিশেষের 
আলম্বন বিভাব তন্রপ প্রতিনায়ক ও উহাদিগের 

মহায়গণকেও প্রসঙ্গত আলম্বন বিভাব বলিতে 

হইবে। নায়িকার বিষয়ও উক্ত উজ্ভ্বল-তরঙ্জি- 

ণীতে স্ফুটব্ূপে ব্যক্ত হইবে এইক্ষণে প্রতি নায়- 
কাদির বিষয় বর্ণিত হইতেছে। 

* ব্রাঁ্ধণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণ ই ধীরপ্রশাস্ত হইতে পারে 
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অথ প্রতি নায়ক। 

৫১। যে ব্যক্তি, নায়কের অর্থাৎ কাব্যের 

প্রধানতঃ বর্ণিত পুরুষের বিরোধী তাহার নাম 
প্রতিনায়ক। যেমন রাবণ রামচন্দ্রের প্রতি- 

নায়ক । 

দশরূপকে প্রতি নায়কের এইরূপ লক্ষণ নির্ণীত 
আছে বথা-_যে লুব্ধ, ধীরোদ্ধত, স্তব্ধ, পাপ- 
কারী, ব্যসনী ও নায়কের পরমরিপু তাহার নাম 
প্রতিনায়ক। যেমন রাম ও যুখিহ্টিরের প্রাতি- 
নায়ক রাঁবণ ও হুর্য্যোধন। 

১১) অথ নারকলহাস। 

৫২ | পাঠমর্দ, বিদূষক, প্রিয়নর্বমখ বিট ও 
চেট এই কএকজন নায়কের সহাঁয়। 

অথ পীঠ্মর্দ | 
৫€৩। যিনি নায়কের বন্বিস্তৃত ইতিবত্তে 

সহায় ও নেতৃনামান্যগ্ুণ হইতে কিঞ্চিদূন তাহার 
নাম পীঠমর্দ ।_-বেমন সুগ্রীৰ রামচন্দ্রের পীঠ- 
মর্দনাঁম। সহায় | 

অথ বিদৃষক। 

৫৪। কলহপ্রিয় ও তোজনপট্রু এবং যিনি 
কশ্ম, বেশ, শরীরভঙ্গি ও বাগ্ভজিদ্বার! হাস্ত- 



৩য় পরিঃ ] নায়ক সহায় । ৩৫ 

কারী তাহার নাম বিদুষক* যেমন শকুন্তলায় 

মাঁধব্য, রত্বাবলীতে বসন্তক, ইত্যাদি । 

অথ প্র্রিয়নর্শসথ |. 

৫৫ যিনি নায়কের সমস্ত রহস্যই অবগত 

ও সমস্ত মিত্র হইতে প্রিয়তম তাহার নাম প্রিয় 

নর্মসখ।-__যেমন সুবল কৃষ্ণের প্রিয়নর্মসখ | 

অথ বিট। 

৫৬। যিনি সম্ভোগহীননম্প ধূর্ত, বাক্- 

পটু, গোষ্ঠীমধ্যে আদরণীয়, বেশোপচারে নিপুণ 

এবং ধিনি কিছু কিছু নৃত্য গীতাদি জানেন 

তীহার নাম বিট। যেমন নাগানন্দে শেখরক। 

অথ চেট। 

৫৭1 যিনি সন্ধীন-চতুর, নিগুটকর্থা ও 
প্রগ্ল্ভ-বুদ্ধি তাহার নাম চেট। শ্চ্ছকটিকাদিতে 
প্রসিদ্ধ । 

(২ অথ অত্তঃপুর-সহায় ! 

৫৮ | বামন, ষণ্ট, কিরাত, জ্রেচ্ছ, আঁতীর, 
এবং কুক্াঁদি সকলেই অন্তঃপুর-সহায়। 

চা 

* প্রাচীন আঁলঙ্কারিকেরা কুন্গুম অথবা বসভ্তনামে বিখ্যাত বলিয়া 

বিদুষককে নির্দেশ করিয়াছেন । 



৩৬ নায়ক লছায়। | ৩য় পরি? 

উদশহুরণ | 

“হুষ্কারে হুকুম পীয়, শত শত খোজা ধায়, 
খানেজাদ চেলা চোপদাীর ।” 

বিদ্যান্থন্দর | 

যথা বা 

“ বামন কিরাত ষণ্ট কুরুজ নিকর ॥ 

ভ্রমিত ছে অবরোধ মধ্যে নিরস্তর ॥৮ 

কবিতামর্জীরী। 

দণ্ড ও ধর্মসহায়। 

৫৯ | ুহৃৎঃ আটবিক ও সৈনিক প্রভৃতি 
দণ্ডসহায় এবং খ্াত্বিক, পুরোহিত, তাপস ও 

ব্রদ্ষবিৎু প্রভৃতি ধরন্মসহায়। 

স্রহ্ৃৎ যথ।| 

“ এত বলি অর্জুন ত্যজ্িয়। ধনুঃশর 
অধোমুখে বসিলেন বিমান উপর ! 
কৃষ্ণ ভারে প্রবোধিয়! বলেন বচন 

কি কারণে ক্ষত্রধর্্ম কর বিসর্জন | 
অহঙ্কার করিয়৷ আইল যুদ্ধ স্থান 

সম্যুখ সংগ্রামে কেন ছাড় ধনুর্ববাণ ॥” 

মহাভারত । 

॥ 
ভি তস্সি ৪ 

(0, 

পাগুবসুহৎ শীর্ষ এখানে দগুসহায় হুইয়ণ উপ- 
দেশ দিতেছেন। 



ওয় পরিঃ] দণ্ড ও ধর্ম লঙ্বার়। ৩৭ 

টৈনিক-_যথা 

£“ কহিলেন ভীক্ম শুন কুক-নরবর ॥ 

দশ দিন ভার মম হইল সমর ॥ 

নিজ সৈন্য রক্ষ। করি অন্যে সংহারিৰ 
রধি দশসহুজ্কে প্রত্যহ মারিব । 

শুনি রাজ! ছুর্য্যোধন হরবিত মন 

করিলেন সৈন্য মধ্যে রথে আরোহণ 1” 
মহাভারত । 

সেনাপতি ভীম্ম ছূর্ষেণোধনের দগুসহাযররতায় প্ররত্ত 
হইয়ণ এই কথ। বলিতেছেন । | 

খতিক- যথা! 

“ বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ রযুবীর | 
স্লান কর গিয়া! জলে সরধু নদীর | 

এই পুণ্য তীর্থে রাম স্বান কর তুমি 
তোমায় সুমন্ত দীক্ষা করাইব আমি |” 

রাষায়ণ। 
এখানে ধত্বিক বিশ্বামিত্র ধর্মসহায় | 

পুরোহিত-_যথ। 
« দাড়াইলা দশরথ যোড় করি হাত 

কহিতে লাগিল সব মুনির সাক্ষাৎ 

ছোট বড় নাহি জানি তুল্য সর্ধজন 

আজ্ঞা কর কারে আগে করিব বরণ । 

খষ্যশূক্ষ বলিলেন শুনহ রাজন্ 

আগেতে করহ গুক বশিষ্ঠ বরণ £ 
ষ্ব 



৩৮, কাব্যদর্পণি। [ ৩য় পরিঃ 

ব্রহ্মার তনয় আর কুলগুরোছিত । 
উহ্বার ধরণ আগে শাস্ত্রের বিছ্থিভ | 

বশিষ্ঠেরে বিয়া ঘযুচাঁও অভিমান 
বড় ছোট কেহ নহে সকলি সমান 

রামায়ণ। 

এখানে কুলপুরোছ্িত বশিষ্ঠ ধর্মসহায়। 

কথিত সহায়গণের মধ্যে পীঠমর্দীদি উত্তম সহায়, 
বিট ও বিদৃষক মধ্যম এবং চেউটাদি অধম সহায়; চেটাদি 

এই আদিপদে তান্ুলিক গান্ধিক ও মালাঁকর প্রভাতি 

গ্রহণীয় । এইক্ষণে প্রসঙ্গক্রমে দূতের বিষয় কথিত 
হুইতেছে। নি _ 

৬ অথ দূত। 

৬০। কোন কাধ্য সাধনার্থ যে ব্যক্তি প্রেরিত হয়, 
তাহার নাম দৃত। দ্বুত তিন প্রকার, যথা-__নিস্য- 

ফার্ঘঃ মিতার্থ ও জন্দেশহারক। দ্ৃতীও অবি- 
কল এইরূপ, কেবল লিঙ্গমাত্র প্রভেদ | যথ৷ নিস্থ- 

ফীর্থা, মিতার্থ। ও সন্দেশহারিক। দ্তীর বিষয় 
উজ্ভ্বলতরন্গিণীতে ব্যক্ত কর যাইবে । 

অথ নিসুষ্টার্থ) 
৬১। যে দ্ুত উভয়ের আন্তরিক ভাব বুঝিয়! 

স্বয়ং উত্তর প্রদ্দান করিতে পারে ও সুন্দররূপে 

আরব কাধ্য নির্বাহ করিতে সমর্থ হয়, তাহার 
নাম নিস্যফটার্থ। 



৩য় পরিঃ ] দুত। ৩৯ 

অথ মিতার্থ | “ 
৬২। যে মিতার্থ ভাষী ও কার্য্য সিদ্ধিকারী 

তাহার নাম মিতার্থদ্ুত। 

অথ সন্দেশহারক | 

৬৩। প্রেরয়িতা যে সকল সংবাদ বলিয়া দেন, 

যে দত মেই সকল সংবাদ অবিকল বলিতে পারে 
তাহার মাম সন্দেশহারক | 

৮, অথ নায়ক সাত্বিক গুণ | 

৬৪। শোভা, বিলাস, মাধুর্য, গাভীর, ধৈর্য্য, 
তেজ, ললিত ও শদার্য্য এই আটটী পৌরুষ 
সাত্তবিকগুণ। | | 

অথ শোভা 

৬৫। শূরতাঃ দক্ষতা। সত্য, মহোৎ্সাহঃ অন 

রাগিতা, নীচ ব্যক্তিতে দয়া, গুণাধিক্যে স্পর্দ! 

এই সকল গুণ যাহা হইতে জন্মে তাহীর নাম 
শোভা | 

শূরতার উদাহরণ | 
« বাজাইল রণভ্েরী গভীর স্বননে 

অসংখ্য যবন আসি ভারত ভবনে । 

সে রব শুনিয়া কাণে, তুণীর পৃরিয়া বাণে, 
উঠিল ক্ষত্রিয় যুবা ধীর চুড়াযণি 
চরণ ভয়েতে যেমন টল্লিল ধরণি। 



৪৩ কাব্যদর্পণ | [৩য় পরিঃ 

গুকভর রোষভার ব্যাপিল বদন, 

শোণিত বিয়া বেগে রঞ্জিল নয়ন ! 

লঘুতর করে ধরি, যতনে কবচ পরি, 

ঝুলাইলা কুক্ষিদেশে খরকরবাল 

মলয়জে প্রসাধিল ললাট বিশাল ।* 
চাঁরু-গাথ। 

দক্ষতার উদাহরণ | 

“ উর্ধবাহু করিয়া! আকর্ণ টানি গু৭ 
অধোযুখ হয়ে বাণ ছাড়েন অঙ্জুন । 
মহাশব্দে মংস্য যদ্দি হইলেক পার 
অর্জনের সযুখে আইলা পুনর্র্বার । 
আকাশে অমরগণ পুষ্পরৃর্টি কৈল। 
জয় জয় শব্দ, দ্বিজ সভামধ্যে হৈলা ॥ 
বিধিল বিধিল বলি হুইল মহাধ্বনি 
শুনিয়া বিল্ময়াপন্ম যত. নৃপমর্ণি 1” 

মছাভারত | 

এই উদাহরণে অর্জ্ঞনের বিলক্ষণ দক্ষত1 প্রকাশ 

পাঁইতেছে। 

সত্যের উদাহরণ । 
“ শুনিয়] কষের বাণী, কহিল পাঁওব মণি 

কি মতে কন্ব মিথ্যাবাপী 1 

আমাতে বিশ্বাস করি, দ্রোণ জিজ্ঞাসিবে হরি 

মম বাক্য সভ্য হেনজানি। 



ওয় পরিঃ] নায়ক সাত্বিক গুণ । ৪০ 

কি মতে কহছব মৃষাঃ যুক্ত নহে এই ভাষ! 
যদি মম হয় সর্বনাশ । 

বিশ্বাম ঘাতন করি, কি মতে কহির হরি 
মহাপাপ, নাশিলে বিশ্বাস 1 

মহাভারত । 

মহোৎসাহ--যখা 

« স্বাধীনতা হীনতায় কে বাচিতে চায় 
দাসত্ব শৃর্থল আজি কে পরিবে পায় 
কোটি কণ্প দাস থাকা নরকের প্রায় 

দিনেকের শ্বাধীনতা স্বর্গমুখ ভায় 

একথা যখন হয় মানসে উদয় 

পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয় তনয় ॥ 

তখনি জ্ববলিয়া উঠে হৃদয় নিলয় 

নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় | 

অই শুন অই শুন ভেরীর আওয়াজ 

সাজ সাজ সাঁজ বলে সাজ সাজ সাজ! 

চল চল চল সবে সমর সমাজ 

রাখহু পৈতৃক ধর্ম ক্ষত্রিয়ের কাজ! 
আমাদের যাতৃভূমি রাজপুতনার 

সর্ববাঙ্ক বহিয়! ছুটে কধিরের ধার £” 
পদ্যপাঠ । 

ইত্যাদি সোঁৎসাহ বচনে রাজা ভীমসিংহের 

মহছোৎসাছ প্রকাশ পাঁইতেছে। 



৪২ কাব্যদর্পণ । [৩য় পরিঃ 

অহ্বরাঁগিতা-যখা . 

রামরাজ্যে আছি বড় সুখে! 

কাণ?, খে্বোড়া, অন্ধ, কুজ বলে এক মুখে । 

এই কথা সবে বলে, অস্তরের কুতৃহলে, 

রাজাধিরাজের আমি হই প্রিয়জন 

তটিনীরমণে যথা ভাবে নদ্ীগণ | 

অথ বিলাস । 

৬৬। যদ্দার! দৃফিটা ধীরা, গতিটী বিচিত্রা ও 

ৰচনগুলি হাস্তযুক্ত হয় তাহার নাম বিলাল । 

উদাহরণ | 

জগতের সত্ব সার, দৃষ্টিপাতে বার বার 
জানকীজীবিতনীথ তৃণভূল্য গণেছে। 

বিচিত্র গতির ভরে, যেন নত কলেবরে 

টলিয়! পড়িছে ক্ষিতি, কিবা শোভ! হয়েছে । 

ফিরাইতে মুখশশী, হাসি যেন পড়ে খসি, 

বিনয় তভূষণে সখি ভূষিত হৃদয় রে। 

এমন সুশীল বরে, আনিয়া আপন ঘরে 

কন্যা দিয় ভূপতির আনন্দ অপার রে ॥ 

অথ মাধুর্য | 

৬৭। সম্যক ক্ষোত হইলেও যে উদ্বেগ্নশূন্যত' 
তাহাঁর নাস মাধুর্য । 



৩ম পরিঃ] নায়ক সাঁত্তবিভগুণ ৷ ৪৩ 

উদাহরণ । 
« কহ সভ্য পরিচয়, কহ সত্য পরিচয়, 

মিথ্যা! যদি কবে তবে যাবে যমালয়! 

শুনি কহেন বন্দর, শুনি কহেন জুন্দর, 

কালিকার কিস্কুর, কিঞ্চিৎ নাহি ডর! 

শন রাজা মহাশয়, শুন রাজা মহাশয়, 

চোরের কথায় কোথা কেকরে প্রত্যয় ॥৮ 
বিদ্যাজুন্দর | 

অথ গাভীর্য্য | 

৬৮। যাহার প্রভাঁবে ভয়, শোক ও হর্যাদি 

জন্য বিকার অনুভূত হয় না তাহার নাম গাভীর্য্য। 
উদাহরণ । 

« ভবে রাম শুনিয়া এসব সমাচার 

পালিতে পিতার সত্য করি অঙ্গীকার 

শোক দুঃখে কিছু মাত্র না হয়ে কাতর 

বিদায় হইতে যান মায়ের গোচর 1 

জ্ীরবামের বনবাস শুনি এই বাণী 

শোকাকুলা অজ্ঞানা হইল মহারাণী 

বহুবিধ বিলাপ করিয়া কৈল] মানা 
মধুর বচনে রাম করেন সাস্ত্বনা ॥৮ 

রামায়ণ । 

যথা বা 

কেহ বলে রস্ুচুড়ামণি 

ভূপতি হইবে সখি পোহালে রজনী । 

ইহা শনি শোকে ভাসি, ধাইয়। কেকয়ী আসি, 



৪৪ কাবাদপণ | [৩য় পরিঃ 

বলে রামে বনবাসী কর নৃপমণি 
নতুবা বঞ্চক বলি সুষিব এখনি ! 

এই কথ কাণাকাণি শুনি 
ভিভিল নয়নজলে কুলের ভৰুণী ! 

পুরবাসিগণ কীদে, বিনাইয়া নানা ছাদে, 
বিরলে কাঁদেন বদি রামের জননী 

কিন্তু দেখি নির্বিকার রামগুণমণি এ 

অথ ধৈর্য | 
৬৯। অতিশয় বিশ্ব উপস্থিত হইলেও যে 

ব্যবসায় হইতে অচলন তাহার নাম ধৈর্য্য | 
উদাহরণ । 

« এইরূপে মনোৌভব, বিক্রম প্রকাশি সব, 

আবির্ভূত হইল ষখন। 
সুমধুর ভান দিয়া, তাল লয়ে মিশাইয়া, 

গান করে জুরনারী-গণ ॥ 

যেগান শুনিলে পরে, মনঃ প্রাণ সব হরে, 

শিহুরে যে স্বরে যুনি-মতি ! 

বিহরি সে স্বরে ল্মর) মহেশে হানিতে শর, 
অগ্রসর হন দ্রতগতি ॥ 

একমনে যোগাসনে, যে বিভু থাকিয়া ধ্যানে, 

ভাবিছেন মূর্তি আপনার 

সকলি অধীন ধার, বিঘ্বে কিবা করে তীর, 
নির্ব্বিকীর যিনি বিশ্বাধার ॥% 

কুমার সম্ভব | 



৩য় পরিঃ ] নায়ক সান্ত্িকগুণ ॥ ৪& 

এই 'উদাহরণে দেখ] যাঁইতেছে যে বিবিধ বিশ্ব 
সত্বেও ভগবানের চিত্ত অবিচলিত ভাবে তপম্যায় 
রত রহিয়াছে । 

অথ তেজঃ | 

৭০ প্রাণনাশের সম্ভাবন। সত্ত্বেও যে পর- 

প্রযুক্ত নিন্দা ও অপমানাদির অসহন তাঁহার নাম 
তেজ? পু 

উদাঁহরণ। 

“ তাহারে জিজ্ঞাস জাতি যে করে আরজ 
তোরে পরিচয় দিব এত কি গরজ ॥৮ 

বিদ্যাস্ন্দর | 

যথা বা 

“ আমার গুকর ধনু ভাক্ষিলেক যেই 
তাহাকে বধিয়া তার প্রতিফল দেই 1 

তূপপতি বলেন ভয়ে কম্পিত শরীর 
বালকের অপরাধ ক্ষম মহাবীর ! 

কষিয়। কহেন শক্ত সুমিত্র] কুমার 

কথায় কি ফল কর বীরের আচার । 

ক্ষাত্রয় বিনাশ তুমি করেছ যখন 

তখন ন৷ জন্মেছিল জ্রীরাম লম্ষমণ ॥" 

রামায়ণ । 

এই উদাহরণে পরশুরাঁমের প্রতি লক্ষাণের তেজঃ 
প্রকাশ পাইতেছে। 



6৬ কাঁবাদরপণ। [ ৩য় পরি 

অথ ললিত। 

৭১। বাক্য, বেশ ও রিলাঁসাদির যে মাধুর্য ' 
তাহার নাম ললিত। 

বেশমাধুর্য্যের উদাহরণ | 

« দেখ বিজ, মনসিজ? দিনিয়। আকৃতি 

পছ্মপত্র, ঘূগ্ননেত্র, পরশয়ে শ্রুতি ! 

অনুপম, তনুশ্যাম, নীলোৎপল আতা ! 
যুখকচি, কত শুচি করিয়াছে শোভা! 

সিংহগ্রীধ, বন্ধুজীব, অথরের তুল 
খগরাজ, পায় লাজ, নাসির অতুল ॥” 

মহাভারত । 

বাক্য মাধুর্য জন্য ললিত। 

« কেকয়ীরে তোষে রাম বিনয় বচমে | 

তব দোষ নাহি মাডা, দৈব-নির্বন্ধনে 

কালেতে সকলি হয় বিধির নির্বন্ধ । 

তোমার প্রসাদে বধিলাম দশক্ৃন্ধা ৷ 

তোম] হৈতে পাইলাম সুগ্রীৰ শুমিত 

সঙ্কটে যে জন মম কর্সিলেক হিত ॥ 
তোমার প্রসাদে করি সাগর বন্ধন 

রাবণ মারিয়া ভুষিলাম দেবগণ ! 
জানিল'ম লক্ষমণের যতেক ভকতি 

জানিলাম সীতাদেবী পতিব্রতা সতী ॥% 

| রামায়ণ । 



৩য় পরিঃ এ নায়িকা ৷ ৪৭ 

অথ গুদার্য্য | 

৭২ | প্রিয় বচনের সহিত দান এবং শক্রে ও 

মিত্রেতে যে দমত। তাহার নাম ওদার্্য। 

উদাহরণ। 

”* সিংহাসনে বসাইয়াঃ বসন ভূষণ দিয়া, 

বিষ্ভা আনি কৈলা সমর্পণ | 

করিল বিস্তর স্ব, নানামত মন্ছোৎসব, 

হুলনুলি দেয় রামাগণ &" 
বিদ্যাতুন্দর । 

শক্র মিত্রে সমতা--যথ। 

“ যোড়হাত করি ভীম অতি ধীরে ধীরে 
মধুর ভাষায় বাণী কন যুখিহ্ঠিরে | 
বান্ধব নিকর আর পরিপন্থিগণ ! 

সকলি সমান দেখে তোমার নয়ন ॥৮% 

অথ নায়িক! 

৭৩ | স্বকীয়! প্রভৃতি ত্রিবিধ নায়িকা ধীরা, 
অধীরা ও ধীরাঁধীরা এই তিন প্রকারে বিভিন্ন হয় । 
দানশীলতা, প্রিয়ভাষিতা, বাঁক্পটুতা ও লোঁকা- 
হরাপিত। প্রভাতি নায়কের যে সকল সাধারণ 
গুণ উক্ত হইয়াছে নায়িকাও যথাসস্তব সেই 

. সকল গুণে বিভূষিত হয়। 



৪৮ কাব্যদর্পণি। [ ৩য় পরিং 

অথ স্বকীয়] | 

'৭8। ঘযেকামিনী বিনয়, সরলতা ও লজ্জীদি- 

বিশিষা) গৃহকর্ে তৎপর, পরোপকার ব্রতে 
দীক্ষিত এবং পতিব্রতা', তাহার নাম স্বকীয়! । 

উদাহরণ । 

“ কৃতাঞ্জলি নমস্কার করিলেন সীতা! 
আশীর্বাদ করিলেন অত্রির বনিতা ! 

যুনিপত্বী বসাইয়া সম্মুখে সীতারে 

কহেন মধুরবাক্য-প্রফুল অন্তরে | 

রাজবৎশে জন্মি রাজকুলেতে পঁড়িলে 

দুই কুল উজ্জ্বল করিলা গুণে শীলে ! 
এসব সম্পদ ছাড়ি পতিসঙ্গে যায় 

হেন স্ত্রী পেলেন রাম বু তপন্য্যায়, 

সীতা কহিলেন মা সম্পদে কিবা কাম 

সকল সম্পদ্ঘ মম দুর্ববাদল শ্যাম! 

স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের কার্য; কিবা ধনে 

অন্য ধনে কি করিবে পতির বিহুনে | 

জিতেন্্রিয় প্রভু মম সর্ব গুণে গুণী । 
হেন পতি সেব। করি ভাগ্য হেন মানি! 

খন জন সম্পদ না চাহি ভগবতি 

আশীর্বাদ কর যেন রামে থাকে মতি ।” 

ও রামায়ণ । 



৩য় পরিঃ] উদ্দীপন বিভাঁব। ৪৯ 

৭৫ উক্ত নায়িকাণের প্রত্যেক নায়িক! 

স্বাধীনপতিকা প্রভৃতি আট প্রকারে বিভিন্ন হয়। 
এই সকল নাপ্িকার বিবরণ উজ্জ্বল তরঙ্গিণীতে 

বিশিষরূপে ব্যক্ত হইবে। 

অথ উদ্দীপন বিভাব। 

৭৬৩। যাহারা করুণাদি রসকে উদ্দীপ্ত অর্থাৎ 

পরিপুষ্ট করে তাহারাই উদ্দীপনবিভাৰ | আল- 
বনের অর্থাৎ নায়ক নারিকাঁর গুণ, চেষ্টা, ও 

ভূষণাদি, দেশ অর্থাৎ বসতি স্থানাদি; কালাদি 

অর্থাৎ যে কালে উহাদিগের কোন বিশিষ্ট কার্য 

সাধিত হইয়াছে সেই কাল ইত্যণদি এই লক্ষণোক্ত 

তৎ শব্দের বিষয় । 

আলম্বন ও উদ্দীপনে প্রভেদ এই যে, খিনি অদ্ভু- 

তাদি রসের বিষর, তিনিই আলম্বন বিভাব, আর 

কহ প্রধানত রসের বিষয় নহে অথচ রসের পরি- 

পোষক তাহার নাম উদ্দীপন বিভাঁব। 

মনে কর হিমালয় পর্ধত দর্শন করিরা, যদি কোন 
দর্শকের চিত্তমধ্যে অদ্ভুত রসের আবির্ভাব হুর, এবং 

হিমালয়ই যদি এ রসের বিষয় অর্থাৎ প্রধান অবলম্ব্য 

হয়ঃ তাহা! হইলে হিমালয়ই এ অড্ভুতরসের আলম্বন 
. বিভাব হইবে ;.আর হিমালয় দর্শনে যে অদ্ভুত রস 

_ সমুদিত হইবে, তাহার বিষয় হিমালয় ন। হুইয়া, যদ্দি 



৫5 কাবাদর্পণ। [৩য় পরি? 

ঈশ্বর হয়েন, তাহ? হইলে ঈশ্বরই উক্ত সমুৎপন্ন রসের 
আলম্বন ৰিভাঁব ও ছিমালয় উদ্দীপন বিভাব হুইবে। 
এই উদ্দীপনবিভাঁব সন্িছিত ও তটস্থ ভেদে ছুই 

প্রকার । 
অথ গুণ। 

৭৭। কৃতজ্ঞতা, ক্ষান্তি ও দয়! গ্রভৃতিকে গুণ 

কছে। 
অথ কৃতজ্ঞত1| 

৭৮। যে গুণ থাকিলে উপকারীর প্রত্যুপ- 
কারে অভিলাষ জন্মে তাহার নাম কতজ্ঞত1। 

উদাহরণ | 

“ অজের শরেতে পেয়ে দিব্য কলেবর 

কহিতে লাগিল বে গন্ধর্-প্রবর 1 

মতঙ্গ মুনির শাপে মাতঙ্গ হয়! 

বেড়াইতেছিন্ন আমি বনেতে ভ্রমিয়] । 

তব বাণে উদ্ধার পাইনু মহাশয় 

প্রতি উপকার কর! উপযুক্ত হয়, 

সমন্ত্র জৃস্তক অস্ত্র আছে মোর ঠাই 

গ্রহণ করিয়া আণজ্ঞা কর গৃহে যাই! 

কিশ্বা প্রাণ যদি তুমি চাহ মহারাজ 
অনায়াসে লও প্রভু পরাণে কি কাজ । 

বিনয়ে গন্ধার্বরাজ অন্তর সমপ্পিয়া 
চলিয়! গেলেন গৃহে বিযুক্ত হইয়া 1” 

বন্ধু! 



ওষ পরিঃ] উদ্দীপন বিভাঁব। ৫ 

এখানে অজের প্রতি গন্বর্ধরাজের যথেষ কুতজ্ঞত! 

প্রকাশ পাইতেছে। 

ক্ষান্তি | 

৭৯। যেগুণ থাকিলে অন্যের অপরাধ মাঁ- 

র্জন করিতে ইচ্ছ। করে তাহার "নাম ক্ষান্তি। 

উদাহরণ । 

রর ুচ্ছাগত হুইয়। পড়িল অচেতন । 

হেনকালে উপনীভ ধর্মের নন্দন ॥ 

হেরিয়া তাহার দুঃখ ছুঃখিত হৃদয় । 

রক্ষা হেতু বিচারিয়া ধর্মের তনয় ॥ 
কহিলেন শুন ভীম করিলা কি কর ৷ 

বিশেষ ভগিনীপতি মারিলে অধর্ম্ম ॥ 
পাইলেক ভাল দুষ্ট সযুচিত ফল। 

দোষ মত ফল দণ্ড হুইল সকল ।॥ 

কিন্তু বধ্য নহে রাখ ইহার জীবন। 

ভগিনী বিধব। করি নাহি প্রয়োজন ॥ 

ভগিনী ভাগিন] দোহে হইবে অনাথ । 

কান্দিবেন সকলে বিশেষে জ্যন্ঠতাত ॥ 

একারণে কহি ভাই শুনহু বচন! 

ছাড়হ লইয়। যাক নির্লজ্জ জীবন ৮ 

মহাভারত ৷ 

জয়দ্রথকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত যুধিন্টিরের ক্ষম1 গুণ 
প্রকাশ পাইতেছে.। 



৫২, কাব্যদর্পণ । [ ৩য় পরি? 

অথ দয়া । 

৮০। অন্যের দুঃখ মোচন করিবার নিমিত্ত 

যে রৃত্বি আমাঁদিগের অন্তঃকরণে উত্তেজিত হইয়! 

উঠে তাহার নাম দয়া । 

উদাহরণ | 

« যুধিষ্ঠির বলিলেন যাও শীত্রগতি ! 

গন্ধর্র্ব না যায় যেন আপন বসতি ॥ 

ছাড়াইয়া আন নিয়! প্রধান কৌরবে | 

প্রণয় পুর্ববক ছৈলে দবন্ব না করিবে ॥ 

এত যদ্দি কহিলেম ধন নরপতি ! 

গর্জিয়া উঠিল ভীম অর্জ্জন সুমেতি ॥ 

ধন্য মহাশয় তুমি ধর্ম অবতার । 

দয়াসিস্ধু নাহি দেখি সমান তোমার ॥ 

মহাভারত | 

এই উদাছরণে ছুর্য্যোধনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের যথেষ্ট 

দর" প্রকাশ পাইতেছে। 

অথ চেফ্ট1। 

৮১। ধাঁবন, লক্ষন, উল্লম্ষন ও বাহ্বাশ্ফোটন 

প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্যকে চেফ কছে। 

অথ ধাবন। 

৮২। অতি বেগে গমনের নাম ধাবন। 
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উদাহরণ | 

4 হুর্ষ্যোধন ভঙ্গ দেখি ষভ সহোদর । 

পাছু নাহি চাহে সবেপলায় সত্বর ॥ 

গাছু থাকি ডাকেন অর্জুন ইন্দ্রস্ঘত। 

কি কর্ম করিস লোকে শুনিতে অদ্ভুত ॥” 
মহাভারত । 

এখানে ছুর্যোঁধনাদি শতভ্রাতার পলায়ন অজুনের 

অদ্ভুত রসকে উদ্দীপ্ত করিতেছে । 

লম্ফষন যথা! 

“ দেখিল নিকট হৈল অর্জনের রথ । 

প্রাণ ভয়ে পলাইয়। যায় জয়দ্রথ 

রথ হৈতে লক্ষ দিয়া পড়ে ভূমিতলে । 

অধিক ধাইল বার প্রাণের বিকলে। 

হেরিয়া ভীমের মনে হইল সম্ভাপ । 

রথ হৈতে ভূমিতে পড়িয়া দিলা লাফ ॥” 
মহাভারত । 

এই উদাঁহরণে স্পষ্ট দেখ যাইতেছে যে জয়দ্রথের 

লম্ষনই ভীমের বীররসের উদ্দীপক । উল্লম্ষনের 
উদাহরণ স্পফ$ | 

অথ বাহ্বাঁস্ফোঁটন | 

৮৩। বীধ্য দেখাইবাঁর নিমিত্ত করতল দ্বারা 

' যে বারংবার বাহুতে আঘাত তাহার নাষ 

: বাহ্বাস্ফোটন | 



৪ কাব্যদর্পণ। [৩ষ পরিঠ 

উদাহরণ 

“বাহু আস্ফোটিয়া সেই কীচকছুর্্মতি 

আগুসার হইল প্রাঙ্গণে শীঘগতি | 
হেরি তাহা ক্রোধভরে হুইয়া অধীর 

কীচকে ফেলিল। ধরি বৃকোদর বীর ॥ 
মহ্বাভারত ৷ 

অথ ভূষণ । 

৮৪। যান্দীরা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিভূষিত হয় তাহার 

নাঁম ভূষণ। যেমন হারঃ বলয়, তালপত্র, কঙ্কণ 

ও কুগুল ইত্যাদি । 

উদীহরণ। 
“গলার উত্তরী আর গাত্র আভরণ 

রথ ইহৈতে পড়িল যেমন তারাগণ 
অনুমানে বুঝি তিনি তোমার সুন্দরী 

যত্ব করি রাখিয়াছি ভূষণ উত্তরী,। 
যদি আজ্ঞা হয় তবে আনি তা এখন 

হয় নয় চিন মিত্র সীতার ভূষণ! 
জীরাম বলেন মিত্র কর সে বিধান 
দেখাও সীভার চিহ্ন রাখ মম প্রাণ । 

আভরণ আনেন সুগ্রীৰ সেই স্থলে 

দেখিয়। রামের শোকসাগর উৎলে। 

অবশ হইয়া রাম পড়েন ভূতলে ॥ 
হৃদয় ভাসিল ভার নয়নের জলে । 



৩য় পরিঃ] অগ্কভাৰ! রি 

বিলাপ করেন কোথা রহিলে সুন্দরি 

তোমার ভূষণ এই তোমার উত্তরী ।” 
রামায়ণ। 

এখানে জাঁনকীর অলঙ্কার উদ্দীপন বিভাঁব ! 

দেশ বথা 

«পবন গমনে রথ যায় যথা তথা 

সীভারে কহেন রাম সংগ্রামের কথা । 

এখানে পণ্ডিল কুস্তকর্ণ ঢু জন ! 
ইন্দ্রজিৎ এখানে পড়িল করি রণ ॥ 

হেথণ পড়িলাম নাগপাঁশের বন্ধনে 

নাগপাশ যুক্ত হৈনু গকড় দর্শনে ॥ 
হেরিয়৷ সে স্থান সীতা কাদিয়! আকুল 

অশ্রু-জলে ভাসাইল। পাটের ছুকুল ॥” 
অথ অন্থভাব। 

৮৫। স্বস্ব কারণ দ্বারা অন্তরুদ্ দ্ধ রত্যাদিকে 

বাহে প্রকাশ করাইয়।, লোকে যাহা কার্যযরূপে 
পরিণত হয়, কাব্য নাটকাদিতে তাহাই অনুতাৰ 

বলিয়! প্রসিদ্ধ । এক কথায় বলিতে হইলে, স্থায়ি- 
ভাবের কার্য্যকে অন্থভাব কহে । ইহাদ্বারা অন্তঃ- 

করণস্ছ সুখ ছঃখাদি অনুভূত হয়। 

উদাহরণ। 

« দ্ৃতযুখে গনি ইন্দ্রজিতের মরণ ! 
সিংহাসন হতে পড়ে রাজা দশানন॥ 



৬ কাষ্যদর্পণ ! [৩য় পরিঃ 

উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলে কোথা ইন্দ্রজিৎ। 
আছাড় খাইয়। পক্কে হইয়া মুচ্ছিত। 
হাহাকার করে সবে চারি দিকে বমি । 

দশমুণ্ডে ঢালে জল কলসী কলনী । 
বহু কে দশানন পাইলা চেতন । 
চে তন্দ্ধীাইয়া রাজা করয়ে রোদন ॥ 

হাহ পুত্র ইন্্রজৎ গেলি কোথাকারে। 
সম্মুখ সংগ্রামে আমি পাঠাইব কারে 

পুক্রশোকে কীদি রাজা গড়াগড়ি যায়। 

দশমুণ্ড কলেবর ধুলায় লোটায় ॥” 
রামায়ণ । 

এই উদাহরণে ভুজাক্ষেপ, ক্রন্দন, ভূমিবিলুষ্ঠন, 

২জ্ঞাহীনত। প্রভৃতি কাধ্যগুলি ককণরসের অন্কভাবৰ ! 

যাহা যেরসের অন্ভাঁব তাহা তৎস্বরূপ বর্ণনে ব্যক্ত 

হইবে | 

অথ সাত্বিকভাঁব। 

৮৬। * বত্ব-সত্ভৃত যে বিকার তাহার নাম 

সাত্তবিক। যদিও ইহ। অন্ুভাবের মধ্যে পরিগণিত, 
তথাপি কেবল জত্তবমাত্র হইতে ইহার উহুপত্ভি 

বলিয়া কোন কোন অলঙ্কারবিৎ পণ্ডিত ইহাকে 

অনুভাব হইতে পৃথক্ বলিয়া ব্যখ্যা করিয়া 
গিয়াছেন। 

* স্বাত্ববিআম ও রসবিশেষব্যঞ্জক কোন আঁভ্তর ধর্ম বিশেষের 
নাম সত্ব । 

পারার 



৩য় পরিঃ] সাত্তবিকভাব । ৫৭ 

৮৭। স্তত্ত, শ্বেদ? রোমাঞ্চ, স্বরভজ, বেপধু। 
বৈবর্ণ্য, অশ্ঞু ও প্রলয় এই আট্ন্টার নাম সাত্বিক- 
ভাব। 

অথ সাত্বিকোৎপতি | 

৮৮। প্রথমতঃ চিত্ত ভাঁবাক্রান্ত হইয়া, ক্ষৃভিত 

আত্মাকে প্রাণ বায়ুর সহিত মিশাইয়। দেয়, প্রাণ 
আত্ম সংযোগে বিকৃত হইয়। দেহকে ক্ষৃভিত 

করিয়া ফেলে, দেহ ক্ষুব্ধ হইলেই উক্ত স্ততাদি 

সাত্বিকভাবের আবির্ভাব হইতে থাকে *। 

অথ স্তস্ত। 

৮৯। ভয়, হর্ষ, আশ্চর্য্য, বিষাদ ও অমর্ষজন্য 

ষে চেষ্টার প্রতীঘাত তাঁহার নাম স্তত্ত। 

' প্রত্যেক সাত্বিকের বিশেষোৎপতিস্থাঁন সম্বন্ধে রূপগোম্বামী এই 

রূপ বলেন-_প্রাণবাযু ; পৃথিবী, অপ; তেজঃ, মরু, ব্যোম এই পঞ্চ- 

ভূতকে আশ্রয় করিয়া, সাঁত্বিকভাব ব্যক্ত করিয়! দেয় । 

প্রাণ যখন ক্ষিতিকে আশ্রয় করে তখন শরীর ভ্স্তিত হয়; যখন 

সলিলকে আশ্রপ্ন করে তখন আক্র বিশলিত হয় ) তেজঃচ্ছ ছইলে স্বেদ 

ও বৈবর্ণ জন্মে এবং বিয়দারঞ্জিত হইলে প্রলয় আসিয়া উপস্থিত হয় , 

কিন্তু প্রাণ ধখন আপনাকে আপনি আশ্রয় করে তখন উষ্কার মন্দ, মধ্য 
৪ তীব্র এই তিন প্রকার অবস্থা জন্মে, তন্মধ্যে মন্দাবস্থাপন্ন হইলে 
রোমাঞ্চ, মধ্যভাবাঁপম্ন হইন্যে কম্প ও ভীত্রভাবাঁপন্ন হইলে শ্বরত্ভঙ্গ 

. জন্মিয়্া থাকে । | 



৫৮ 

. বিখশতি লোচন মেলি চারিদিকে চায় ॥৮ 

কাব্যদর্পণ | [ ৩য় পর্রিঃ 

ভয় জন্য যথা। 

“বড় বড় গৃহ দগ্ধ লঙ্কার ভিতর 

নিরখিয়৷ বীরবাছু সভয় অস্তর । 

কুস্তকর্ণ আদি যত বীরচুভ়ামণি 

_ তাহাদের মুণওড পড়ে লোটায় ধরণি । 
শকুনী গ্বধিনী আর কুকুর শৃগাল ! 

মহানন্দে কলরব করে পালে পাল! 

লক্ষ লক্ষ রমণীর রোদনের শব্দ | 

নিরখিয়া বীরবাহু ভয়ে হলো স্তব্ধ ॥” 
রামায়ণ । 

হর্ষ জন্য স্তনম্ত যথা 

“ ধীরে ধীরে দশরথ পুভ্র নিল বুকে 
শত শত চুম্ব তার দিলা চাদমুখে ! 

পরিরস্তস্থখে আখি মুদি নরপত্তি 

জগৎ ভুলিয়া হইলেন জড়মতি ॥+ 
| রামায়ণ ৷ 

আশ্চর্য্য জন্য যথা। 

“ব্লাবণেরে কহে গিয়া! যত নিশাচর 

জ্ীরাম আইল পার হইয়া! সবগর | 

এই বাণ শুনি দশানন স্তব্ধকায় 

রামায়ণ । 
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বিষাদ জন্য যথা 

“তার মধ্যে পঞ্চজনে বানরে বধিল 
অতিকায় লক্ষণের বাণেতে মরিল। 

দূত মুখে এই ৰাঁণী করিয়। শ্রবণ 
কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রে দশানন ॥”৮ 

রামায়ণ । 

অথ স্বেদ। 

৯০। ঘর ও শ্রমাদি দ্বারা যে শরীরে জলো- 

দগম তাহার নাম ম্বেদ॥ 

উদাহরণ | 
“মুনিকুমারের সন্ধানে সম্বদেজলে বারত্বার স্নান 

করিয়া, পরে সরোবরে ম্ান করিতে গেলাম |” 

কাঁদম্বরী। 

শমজন্য স্বেদ যথ। 

“ নৃভ্যঅমে গৌরের দেহে ঘর্ম্ম ঘন 

সুগন্ধি শীতল বায়ু করেন সেবন 1” 
চরিতাযত । 

অথ রোমাঞ্চি। 

৯১ হর্ষ ও অদ্ভুত ভয়াদি জন্য যে রোম- 

বিকার তাহার নাম রোমাঞ্চ । 

উদাহরণ । 

“ পীর্থমুখে বার্তা পেয়ে রাক্ষস ঈশ্বর 
হরষেতে লোমাঞ্চিত হৈল কলেবর 1৮ 

মহাভারত । 
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অথ স্বরভঙ্গ | 
৯২। মদ ও পীড্রাদি দ্বারা যে গদ্গদ তাহার 

নাম স্বরভঙ্গ । 
হরণ । 

“ মুখে মৃছু মৃদু হাস, কনে গদগদ ভাষ, 
ভক্তি ভাবে যেন উন্ুমত। 

কখন আছাড় খায়, হরি বলি কত ধায় 

উছলয়ে ভক্তি অবিরত ॥ ৮ 

অথ বেপথু। 

৯৩ | রাগ, দ্বেষ ও শ্রমাদিজন্য মে গাত্র- 

কম্পন তাহার নাম বেপথু | 

উদাঁহছরণ। 
“ নান! অলঙ্কারে করে ভূবন উজ্জ্বল 

দশভালে দশ মণি করে ঝলমল ॥ 

কোপে কাপে কলেবর চলে রণভাগে |. 

হাজার রমণী আনি ঘেরে অনুরাগে ॥ 
রাঁমারণ। 

বন্দাবন দাস । 

অথ বৈবর্ণ্য | | 
৯৪। বিষাদ, মদ ও রোষাদি দ্বারা যে প্ররুত 

বর্ণের অন্যথা তাহার নাম বৈবর্ণয। 
উদাহরণ | 

“গাত্রে নাহি শক্তি অতি মলিন হুর্ববলা 1 
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন দেখি হুীীনকলণ ॥ 
দিবাভাগ্গে যেন চক্দ্রকলার প্রকাশ । 

ভ্রীরাম বলিয়! সীতা! ছাড়েন নিশ্বাস ॥” 
ৃ রাঁমারণ। 
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এই উদাঁহরণে অতি মলিন ও দিবাভাগের চক্দ্রকলার 

ন্যায় বলাতৈ জাঁনকীর অঙ্গ-ববর্ণা জুন্দররূপে ব্যক্ত 

হইতেছে। 

যথা বা 

« লতা হইতে কুজুমরেণু গাত্রে পড়িতেছে তথার্পি 
ংজ্ঞা নাই; কলেবর এরূপ শীর্ণ ও বিবর্ণ যে 

সহসা! চিনিতে পারা যায় না ।% 
কাদম্বরশ। 

অথ অশ্রু । 

৯৫ ! ক্রোধ, হুঃখ ও হর্য।দিজনিত যে নেত্রো- 
স্ভৰব বারি তাহার নাম অশ্রু 

হঃখজন্য যথা 

“€ একবার যেখানে করেন অন্বেষণ । 

পুনর্ধরবার যান তথা সীতার কারণ ॥ 

এই রূপে এক স্থানে যান শত বার 1 
তথাপি ন। পান দেখা শ্রীরাম সীতার ॥ 

কার্দিয় বিকল রাম জলে ভাসে আখি । 
রামের ক্রন্দনে কাদে বন্যপশু পাখী 1” 

ৰা রামায়ণ। 

হর্ষজন্য যথা 
« বড় ভাগ্য সুগ্রীবের বিধির লিখন । 

শুভক্ষণে করিল শুীরাম দরশন ॥ 

পাঁছ্য অর্থ্য দিয়া শ্রীরামের পুজা করে । 
প্রেমানন্দে জুগ্রীবের নেত্রে নীর ঝরে ॥” 

রামায়ণ । 

[১ 
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অথ প্রলয়। 

৯৩ | নুখছুঃখ-জনিত জ্ঞান ও চেষ্টার যে 
নিরারুতি তাহার নাম প্রলয়। 

উদাহরণ | 

“ তবে ভত্বরূপ সঙ্গে লয়ে ভক্তগণ ! 

দিউটী জ্বালিয় করে প্রভূ অন্বেষণ ॥ 
ইতি উত্তি অন্বেষিয়! বাস্বিরে যাইল । 

গাভীগণ মধ্যে যাই প্রতুরে পাইলা॥ 

পেটের ভিতর হস্ত কুর্ম্মের আকার । 

মুখে ফেন পুলকাঙ্গ নেত্রে অশ্রুধর ॥ 

অচেতন পড়িয়াছে হইয়া বিকল ! 

বাহিরে জড়িম চিত্ত আনন্দে বিহ্বল ॥"" 
চরিতাম়ত' 

ছুঃখজন্য যথা 

” তবে কাদি কাদি সেই তগ্নদৃত বলে। 
মহারাজ কি কহিব রণের কুশলে ॥ 

তোমার অনুজ গিয়া সমর ভিতর ! 

বধিলেন বন্ছতর ভল্ল,ক বানর ॥ 

পরে রামবাণে হত হয়ে ত্জি প্রাণ | 

মহারাজ স্বর্গপুরে করিলা প্রস্থান | 

যেই মাত্র এই কথা চরেতে কহিল । 

মুচ্ছিতি হইয়া রাজা ভূতলে পড়িল ॥ 
হাহ] দেখি মহাপার্থ আর মহোদর | 

উঠাইয়! বসাইল আসন উপর ॥” 
রামায়ণ! 
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৯৭। কথিত সাত্বিকভাবগুলি ধুমায়িত, 
জ্বলিত, দীপ্ত এবং উদ্দীপ্ত টা চারিপ্রকারে 

বিভিন্ন হয়। 
অথ ধুমায়িত | 

৯৮। একটী কিন্বা ছুইটা সাত্ত্বিকতাৰ যদি 
অন্পমাত্র ব্ক্ততাকে প্রাপ্ত হয় এবং যদি তাহ! 

সহজে গোপন করিতে পার! যায়, তাহ! হইলে 

ধু মায়িত নামে সাত্তিকভাৰ হইয়! থাঁকে। 
উদাহরণ । 

« এই যে বহিল তব চক্ষে জলধার | 

এরই যে অলপ তনু কাঁপিল তোমার ॥ 

পুন্ু কৃষ্ণে ভাব অহে প্রিয় হরিদান। 

ক্রমে সব ভাব অঙ্গে পাইবে প্রকাশ |? 

চৈতন্যলীলালহরী । 
এই উদাহছরণে হরিদাসের অশ্রু ও কম্প অন্পমাত্র 

উদ্বুদ্ধ হওয়াতে ধুমায়িত সাত্বিকভাঁব হইল। 

অথ জ্বলিত। 

:৯৯। যদি ভুটা কিম্বা তিনটা সাঁত্তিকভাব 
যুগপৎ প্রকাশিত হইয়! পড়ে, এবং গ্রোপন 

করিতে হইলে, অতি কষ্টে তাহাদিগকে গোপন 

করিতে হয় তাহা হইলে জ্বলিত নাঁমে সাত্তিক- 
ভাব হুইয়। থাঁকে। 
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উদাহরণ | 
“ বড় ভাগ্যবান্ তুমি কৃষ্খদ্রাস ধীর ! 

কষ নামে তব চক্ষে বহিতেছে নীর ॥ 

কণ্টকিত কলেবর হয়েছে 'এখন 

ঘন ঘন অঙ্গে তব হতেছে কম্পন ॥ 

এস কষফ্দাস কোলে করিয়! ভোমায়। 

লোটাইব গড়াগড়ি পাড়িয়া ধুলায় £” 
চৈতন্যলীলালহরী । 

এই উদাহরণে অশ্রু, কম্প ও লোমাঞ্চ তিনটী সাত্বিক' 
যুগপৎ প্রকটিত হওয়াতে অজ্বলিত নাঁমে সাত্বিকভাঁৰ 
হইল। 

অথ দীপু । 
১০০। যুগপৎ ব্যক্তীভূত তিনটী চারিটা 

অথব! পাঁচটা সাত্বিকতাবকে যদি সংবরণ করিতে 
পাঁর। ন! যায়, তাহা। হইলে দীগ্ুনামে সাত্তবিকতাঁৰ 
হইয়া থাকে । 

উদাহরণ। 
“ সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব বামণ। 

দেবালয়ে আমি করে গীতা আবর্তন ॥ 

অফ্টাদশাধ্যায় পড়ে আনন্দ প্রকাশ | 
অশুদ্ধ পড়েন লোকে করে উপহাস ॥ 

কেহ হাসে কেহ নিন্দে না করে শ্রবণে। 

আবিষ্ট হইয়। গীতা পড়ে এক মনে ॥ 
পুলকাশ্রু কম্প ম্বেদ যাবৎ পঠন। 
দেখি আনন্দিত হৈল গৌরাঙ্গের মনঃ ॥£ 

| চরিতাহত । 
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, অথ উদ্দীপ | 
১০১। পাণচট্টা, ছয়টা অথব। সমস্তগুলি যুগপহু 

ব্যক্ত হইলে উদনগুনামে সাত্তিক হইয়া থাঁকে। 
উদাহরণ | 

« নিয়ত প্রভুর.নাট, বাজে করতাল ॥ 

সকল সাত্ত্বিক সমুদিত সমকাল ॥ 

মাংস ব্রণ সম রোমবৃন্দ পুলকিত 

শিমুলের বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত ॥ 
দস্তাবলী কাপনি দেখিতে লাগে ভয় । 
লোকে বুঝে দন্ত যেন খসিয়া পড়য় ॥ 

সব অঙ্গে ম্বেদ ছুটি ভিজিল বসন । 

জজ গগ জজ গগ গদ্গদ বচন 

জলযন্ত্র ধারা সম বহে অশ্রজল ॥ 

আশ পাঁশ লোক যত ভিজিল সকল॥ 
দেহকাস্ত্ি হয় কভু রক্তিম আঘান | 

কতু শুরু হয় ফুল মল্লিকা সমান ॥ 

কভু স্তস্ত, প্রন কভু ভূমিতে লোটায় 
শুক্ষকান্ঠ সম হস্ত পদ না চলয় ॥” 

চরিতানতত । 

এই উদাহুরণে স্তম্ত ম্বেদ প্রভৃতি সমস্ত সাত্তিকগুলি 

যুগপৎ লক্ষিত হইতেছে । এজন্য এটী উদ্দীপ্ত সাত্বিকের 

স্বন্দর উদাহরণ হইল । 

ইতি সাত্ত্বিক বিবৃতি ৷ 
€ 

গর উর (3 গা ০০০০০ 
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| অথ ব্যভিচারি ভাঁব। 

১০২। রসাঁভিমুখে * যাহা বিশিষউরূপে বিচ- 

রণ করে তাহার নাম ব্যভিচারী । ইহা সমুদয়ে 

্রয়স্ত্রিংশ€ প্রকার । স্থায়িভাব অর্থাৎ স্ফিরভাবে 

বিদ্যমান যে রতি হাঁস্তযার্দি তাহাতে উক্ত ত্রয়- 

জ্বিংশৎ প্রকার ব্যতিচারিভাবের প্রাদুর্ভাব ও 

তিরোভাব উভয়ই দেখিতে পাওয়। যাঁয়। ইহার! 
সকল রসেই সঞ্চরণ করিয়। থাকে এজন্য কখন 

কখন ইহারা সঞ্চারিভাৰ বলিয়াও কথিত হয়। 

্রয়স্ত্রিংশৎ প্রকার বাভিচারী যথা 

১০৩ | নির্বেদ, আবেগ, দৈন্য, শ্রম, মদ, 
জড়তাঃ উগ্রতা, মোহ, বিবোধ, স্বপৃ, অপম্মীর, 

গর্বঃ মরণ, আলস্য, অমর্ষ, নিদ্রা) অবহিথ্থা, 

ও€সুক্য, উন্মাদ, শঙ্কা) স্মৃতি, মতি) ব্যাধি, ত্রাস, 

লজ্জা, হর্ষ, অনুর, বিষাদ, ধৃতি, চপলতা, গ্লানি, 

চিন্তা এবং বিতর্ক। 
অথ নির্ধেদ। 

১০৪। 1 তত্বজ্ঞান, আপদ্ ও ঈর্্যাদি হেতৃক 
যে স্বাবমাননা তাহীর নাম নির্ব্বেদ। দৈন্য, চিন্তা, 

* অর্থাৎ বিভাব ও অন্ুভাবাপেক্ষ। যাহা রসাভিমুখ্যে রত্যাদিতে 
বিশেষ রূপে বিচরণ করে। 

+ তত্বজ্ঞান-_অর্থাৎ দেহ বিষয়াঁদিতে অন্গুপাঁদেয়ত্ব জ্ঞান; জীবাত্বা 
ও পরমাত্বার অভেদজ্ঞান নহে কারণ, তাহ! হইলে শ্বাবমাননা ন; 
হুইয়' মোক্ষ ছইয়! যায়। 
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অশ্রু, নিশ্বাস, বৈবর্ণয ও উচ্ছ্িত ইত্যাদি 
কতক গুলি ইহার বৌথক। 

তত্বজ্ঞান জন্যশ্যথ' 

“ পশুর পাখীর সম মম আচরণ ! 

কেন এ মানব দেহ করিনু ধারণ ॥ 
কলঙ্কিত নর নাম জনমে আমার । 

ধিক রে আত্মন্ তেরে ধিক শতবার ॥৮ 
সম্ভাবশতক ॥ 

আপদৃজন্য যথা? 

“ এত যদ্দি বলিলেন রাম জানকীরে 

যোড় হাতে জানকী বলেন ধীরে ধীরে । 

কি কাজ আমার রঘ্ুনাথ এ জীবনে 
প্রবেশ করিব অশ্পি তোমার বচনে | 

পরীক্ষা দিলাম পূর্বে দেব বিদ্যমানে 
সে সব শুনিলে বাণী আপনার কাণে।, 
আবার পরীক্ষা! হবে সভা] বিদ্যমানে 

ধিক্ মম রাজ্যপাটে ধিক্ এ পরাণে 1” 
রামায়ণ 4 

ঈর্ধযাজন্য যথ! 

“ প্রবোখিত কুস্তকর্ণে নাহি প্রয়োজন 
শতধিক্ ইন্দ্রজিতে দিতেছি এখন । 
ভ্রিদিব-লুষ্ঠন-পটু বাছুতে কি কাজ 
মম পরিপন্থী রাম এই বড় লাজ! .. 
পরিপন্থী বটে কিন্তু তাঁহে জটাধারী 
খিক ধিক্ শতধিক জীবনে আমারি ॥” 
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অখ আবেশ। 

১০৫। আবেগ অর্থাৎ ত্বরা। এই আবেগ 
বর্ষাজন্য হইলে, অঙ্গ পীড়া হইয়া থাঁকে । অগ্নি- 
জন্য হইলে ধুমাঁদি দ্বার! আকুলতা৷ হইয়া থাকে । 
উৎপাত জন্য হইলে শরীরে স্তস্ততা জন্িয়। 

থাকে। রাজবিদ্রবাদি-জনিত যে আবেগ শস্ত্- 

নাগাদির যোঁজনাই তাহাতে অন্ুভাব। গজাদি 

হইতে আবেগ হইলে স্তত্ত কম্পাদি ঘটিয়া থাকে । 
বাযুজন্য হইলে ধুলিতৃণাদি দ্বারা আকুলতা, 

ইস্ট হইতে হইলে হর্ষ ও" অনিষ্ট হইতে হইলে, 
শৌকাঁদি তাহাঁতে অন্নুভাব হয়। 

বর্ধাজন্য আবেগ । 

“বরষা সময়ে খষিকুল ॥ 

ধারাপাতে হইয়া আকুল । 

তবদরী পরিহরি, উঠিয়া শিখরোপরি 

ধারাপাত দুঃখ হরি তরণির করে 

তপস্যা করেন তথা সানন্দ অন্তরে 1? 
জিত আবেগ যথা চারু-গাথ। | 

“ অশ্মিতে পুড়িয়া পাড়ে বড বড় ঘর 

পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে লঙ্কার ভিতর! 
উলঙ্গ হইয়া! কেহ পলাইল ওরে 

লাফ দিয় পড়ে কেহ জলের ন্ভিতরে 
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অনেকে পুডিয় মরে আগুণের জ্বালে 

কেহবা পলায়ে যায় বাপ বাপ বলে । 

লঙ্কার ভিভর যত ছিল বিদ্যাধরশ 

জলেতে প্রবেশ করি বলে মরি মরি 1” 
রামায়ণ । 

উৎপাত জন্য। 
“ দেখিল নিকট হৈল অর্জ্ধুনের রথ 
প্রাণ ভয়ে পলাইয়া যায় জয়দ্রথ । 

রথ হৈতে লাফ দিয়। পড়ে ভূমিতলে 
অধিক ধাইল বীর প্রাণের বিকলে। 

অথ দৈন্য | বিডি 

১০৬। দৌর্ত্যাদি দ্বার যে অনৌজন্ত তাহার 
নাম দৈন্য। কৃশতাঁ, মলিনতা প্রভৃতি ইহাতে 
জন্মিয়া থাকে। 

উদাহরণ | 

“ গর্ভ ভরে মন্থরগমন] 
বধু মোর হয়েছে মলিন] । 

জীর্ণ গ্হ্থে করি বাস, বৃদ্ধ পতি সহবাস 

বরষাধারায় হায় আকুল পরাণি । 

কণদিয়। গৃহিনী বলে শিরে কর হানি!” 

অথ শ্রম। 

১০৭| পথিগমনাদ্দি জন্য যে মনঃখেদ তাহার 

নাম শ্রম। ইহাতে স্বেদাদি জন্মিয়া থাকে | 



৭০ কাব্যদর্গপণ ৷ [৩য় পরি? 

উদাহরণ । 

«“ পতি সনে জানকী সুন্দরী 

চলেন কাননমুখে রাজ্য পরিহরি । 

ছুঃখে তনু জর জর, স্বেদ বিন্দু ঝর ঝর, 

হেরি কাদে কুলুকুলু স্বরে গৌঁদাবরী 

প্রতিধ্বনিচ্ছলে কাদে চিত্রকুট দরী ॥৮ 
অথ মদ] 

১০৮। মদ্যপানজনিত যে সম্মোহ ও আনন্দ- 

সম্তেদ তাহার নাম মদ) অর্থাত আনবপানজনিত 

সম্মোহ ও আনন্দ এই উভয়ের মেলক যে অবস্থা- 

বিশেষ তাঁহাকে মদ কহে। ইহা ঘটিলে উত্তম- 
প্রক্কৃতি ব্যক্তি নিঃশব্দে শয়ন করিয়া থাকে। 

মধ্যম হাস্য ও গান করে। অধম পরুষ বাঁক্য- 

প্রয়োগ করে ও গান করিয়। থাকে । 
উদাহরণ | 

“ কের উত্তর শুনি শিনির নন্দন 

মহাকোপে গর্জ্জিয়া উঠিল সেইক্ষণ ৷ 

বাকণী মদিরাপানে ঘর্ণিত লোচন 

দীর্ঘ্বান ছাড়িলেন মহাকোপ মনঃ । 
করপদ কম্পিয়া কম্পয়ে ওষ্ঠাধর 
কড মড় দশন, মর্দয়ে নিজ কর! 

গর্ভ্জিয়া বলিল৷ বীর গোবিন্দের প্রতি 
আমারে এমন বাক্য কহিল দুর্মতি ॥”. 

মছাতারত | 
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অখ জড়তা | 
১০৯ | ইফ্টদর্শন ও অনিষ্টশ্রবণজনিত যে 

অগ্রতিপত্তি তাহার নাম জড়তা | অনিমেষ- 

লোঁচনে নিরীক্ষণ ও মৌনীভাবাদি ইহাঁতে জন্মিয়া 

থাকে। 
উদাহরণ । 

“রানী যত কহে, বিদ্যা মেখীনে রহে, 

লাজে ভয়ে জড় সড়। 

ভাবিয়া! কাদিয়া, কহে বিনাইয়া, 

ধুর্তের চাঁতুরী বড় ॥" 

সা | ০০ 

১১০। শৌর্ধ্য, ছূর্মুখতা, জ্রুরতা ও অপরা- 
ধাদিজনিত ষে চগ্ডত। তাহার নাম উগ্রতা | স্বেদ, 

শিরঃকম্পন, তর্জন ও তাঁড়নাদি ইহাঁতে জন্মিয়া 
থাকে। 

উদাহরণ | 
“ শিশুপাল ভীম্মে কটু বলিল অপার 
শুনি ক্রোধে ভ্বলিলেন পবন কুমার 

ছুই চক্ষু রক্তবর্ণ দস্ব কটমটি। 
সর্বাঙ্গ ঘামিল ক্রোধে ললাঁটে জকুটি ॥% 

মহাভারত | 
অথ মোহ | 

১১১। ভয়, ছুঃখ ও আবেশ ইত্যাদির ভাঁবনা- 
জন্য যে শুন্যচিত্ততা তাহার নাম মোহ। ঘূর্ণন, 



চা কাব্দপণ। [৩য় পরিঃ 

পতন, ভ্রমণ, আঘাত ও অদর্শন এই গুলি ইহা 

দ্বারা জন্মিয়। থাকে। 
উদাহরণ । 

“ আশ্রমেভে আসি, বলিল প্রকাশি 

অভ্যাগত দ্বার দেশে! 

হেথা শকুস্তুলা, হুইয়! বিহ্বল! 

আছে তধাবিধ বেশে ॥ 

চিন্তায় মগন, মুনির বচন 

ওনিতে না পায় কাণে। 

তবে খবষিবর, ক্রোধে করি ভর 

শাপ দিল! সেই খানে ৪৮ 

অথ বিবোঁধ | 

১১২ । নিদ্রাপগমহ্তক ষে চেতনাগম তাহার 
নাম ৰিবোধ। ইহাতে জ্ত্তণ, অঙ্গমোটন, নয়ন- 

নিমীলন ও অঙ্গাবলোকন হইয়া থাকে । 
উদাহরণ । 

« জাগাইতে না পারিব এসব প্রবন্ধে 1 

আপনি জাগিবে বীর মদ্য মাংস গন্ধে ॥ 

অনস্ত বাজুকি যেন মেলিলেক হাই । 

চত্রর সুর্য ঢুই চক্ষুঃ দেখিয়া! ভরাই ॥ 
ফুর্ণিতলোচন বীর উঠে বসে খাটে। 
ধাইল লইয়া বার্তা দুত রাজপাটে ॥” 

রামায়ণ। 

শকুস্তল! ৷ 
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অথ স্বপ্র। 
১১৩। নিদ্রিত ব্যক্তির যে বিষয়ানুভব; তাহার 

নাম ম্বপ। ইহাতে কোপ, আবেগ, ভয়, গ্লানি, 

সুখ ও ছুঃখাদি জন্মিয়। থাকে | 
উদাহরণ | 

« নিদ্রাগত রা'জপুভ্র পালঙ্ক উপর । 
উঠেন কুম্বপ্প দেখি সশঙ্ক অন্তর ॥ 

প্রভাতে ভরত আসি বসেন দেয়ানে ! 

আইল অমাত্যগণ ভার সম্ভাষণে ॥ 

ভরতেরে জিজ্ঞান৷ করিল পাত্রগণ 

শুনিয়! ভরত বাক্য বলেন তখন 

কুন্বপ্ন দেখেছি-আজি রাত্রি অবশেষে । 

যেন চন্দ্র হুর্য্য ভুূমে পড়িয়াছে খসে ॥ 

স্বপ্পেএক বদ্ধ আসি কহিল বচন । 

শ্রীরাম লন্মমণ সীতা শিয়াছেন বন ॥” 
রামায়ণ 

অথ অপন্মার| 
১১৪। গ্রহাঁদির আবেশ জন্য যে মনঃক্ষেপ, 

তাহার নাম অপম্মীর। ভূপতন, কম্প, স্বেদ, 

ফেন ও ললাদি ইহাতে জন্মিয়া থাকে। 
উদাহরণ | 

“ ভবেত স্বরূপ সঙ্গে লয়ে ভ্তগণ ! 

দিউটী জ্বালিয়া করে প্রভু অন্বেষণ 
ইতি উতি অন্বেধিয়! বাহিরে যাইলা । 

গাভীগণ মধ্যে যাই প্রভুরে পাইল ॥ 
ছ 



কাব্যদপণ। [৩ষ পরি? 

পেটের ভিতর হস্ত কুর্ম্মের আকার | 

মুখে ফেন পুলকাঙ্গ নেত্রে অশ্রুধার ॥ 
কতু স্তম্ভ প্রভু কু ভূমিতে লোটয় 
শুক্ষ কাষ্ঠ সম হস্ত পদ নাচলয়॥ 

কত ভূমি পড়ে কভু শ্বাস হয় হীন! 

যাহা দেখি ভক্তগণ প্রাণ হয় ক্ষীণ ॥ 

কভু নেত্রনীসাজল মুখে পড়ে ফেন। 
অমৃতের ধার] চত্দ্র বিষ্বে বহে যেন ॥% 

চরিতামত । 
অথ গর্ধ | 

১১৫। প্রভাব, শ্রী, বিদ্যা, এশ্বর্ষ্য ও সৎকুল- 
তাদি-সম্ভৃত যে মদ তাহার নাম গর্ধব। অবচ্ছা 
বিলানের সহিত অঙ্জীরলোকন এবং অবিনয় 
প্রভৃতি ইহাতে জন্মিয়া থাকে । 

উদাহরণ । 

“ তাহারে জিজ্ঞীম জাতি যেকরে আরজ । 

তোরে পরিচয় দিব এত কি গরজ ॥ 

দেমাগ দেখিয়া রাজ। বুঝিল। আশয় ! 

বৈচ্ধেরে কহিলা সুমি চাহ পরিচয় 1৮ 
বিদ্যানুন্দর | 

অথ মরণ | 
১১৬। * শরাদিদ্বারা যে প্রাণনাশ, তাহার 

নাম মরণ ; ইহাতে অঙ্গপতনাদি হুইয়৷ থাকে। 
* ব্যভিচারিভাবের চিত্ত [বের চিত্ত রতিত ২ আছে বাঁলয়। চগ্ডদাল মরণের 

বিসয় এইরূপ বলেন যে শোকাদি হইতে জাত যে জীবোক্গামারস্ত 
॥ তাহার নাম মরণ; অঙ্গপতনাদি বিবিধ চেষ্টা ইহাতে হইয়া থাকে । 
একবারে মৃত্যু হইলে এই ব্যভিচারী দ্বারা রসপুষ্ট হয় না। 



এন্ব পরি] ব্যভিচারি ভাঁব। ৭৫ 

উদাহরণ | 
«“ এতেক ভাবিভে বাণ অঙ্গে এসে পড়ে 
তরণির মুড কেটে ভূমিতলে পাড়ে ॥ 
ছুই খও হোয়ে বীর পড়ে 'ভূমিতলে ! 
তরণির কাটামুণ্ড রাম রাম বলে?” 

রামায়ণ। 

অথ আলশ্য 

১১৭। পরিশ্রম ও গর্ভাদিজনিত যে ক্রিয়া- 
বৈর্ত__অর্থাৎু জড়তা তাহার নাম আলস্য । 
জুত্তণ ও উপবেশনাদি ইহাতে জন্ষিয়া থাকে। 

উদাহরণ । 
“ গর্ভবতী নারী হাই উঠে সর্বক্ষণ | 
সদাই কাতর সীতা ভূমিতে শয়ন ॥ 
বুখের সাগরে ছুঃখ বিধাতা ঘটায় । 
নেতের জআচলপাতি শুলেন তথায় 1৮ 

রামায়ণ! 

অথ অমর্য। 

১১৮। নিন্দা, আক্ষেপ ও অপমানাদি জন্য যে 
অভিনিবিষ্টতা, তাহার নাঁম অমর্ষ। নয়নরাগ, 
শিরঃকম্পন, জতঙ্গ ও উত্তর্্জনাদি ইহাতে হইয়া 
প্রাকে। 

উদাহরণ । 

“ ভীম বলে যত আছ শুন সভাজনে | 
এইরূপ ছুট কর্ম দেখিলা নয়নে ॥ 



৭৬ কাব্যদপণি। [ ৩য় পরি? 

যেই উক দেখাইল সভার ভিতর ! 

ভারত কুলের পশু নির্লজ্জ পামর ॥ 
বক্সম প্রহার করিয়া গদাঘাত ! 

রণ মধ্যে উক ভাক্ষি করিব নিপাত 

করিলাম এ প্রতিজ্ঞা! না করিব যবে! 

পিতৃ*পিভামহ গতি না পাবেন তবে |”, 
ভা মহাভারত । 

১১৯ । শ্রম, ক্রম ও মদাঁদি জন্য যে চিত- 
সম্মীলন তাহার নাম নিদ্র।। ইহাতে জত্তণ, 
অক্ষিনি মীলন, উচ্ছাস ও গাত্রভ্গাঁদি হইয়া থাকে। 

উদাহরণ । 
« শ্রমে তনু শিখিলিত প্রায় । 

জানকী সুন্দরী যুমে ধরণি লোটায় ॥ 
শ্ীবামের উকদেশে, নিদ্রা যান জুখাবেশে 

অলক ছুলিছে মন্দ পবন হিল্লোলে। 

ঘামে যেন মুক্তাফল শোভিছে কপোলে 

বদন কমল বিকাশিয়া 

তুলিছেন জ্ত্ত কতু তন্নু বিমোটিয়। ! 

কবরী সংযত ছিল, ক্রমে ক্রমে এলাইল 

লটপট ভুমিতলে চাচর কুস্তল 

অলি আসি গুঞ্রিছে ত্যজিয়া। কমল ॥ 
অথ অবহিণ্থ। | 

১২০। গৌরব, তয় ও লঙ্জাদি সস্ভূত ষে 



বয় পরি এ ব্যভিচাঁরি ভাব । ৭৭ 

হুর্যাদির* আঁকাঁর গোপন, তাহার নাম অবহিখ!। 
ব্যাপারান্তরে আসক্তি, অন্য প্রকার বাক্য কথন 

ও অন্যদিকে অবলোকন উহাতে জন্মিয়। থাকে । 
উদাহরণ । 

“ গ্সিরির পাশেতে গিয়া, গোরী ছিল দড়াইয়া, 
লজ্জ1 পেয়ে বিয়ার কথায়। 

কমল কুসুম দলে, গণনা করেন ছলে, 

যেন মন অন্য দিকে ধায় ॥” 
কুমার সম্ভব 

এই উদাহ'রণে কমলদল গণনাছলে পার্বতী হর্ষাদি 

গোপন করিতেছেন । 
অথ ওৎস্থক্য। 

১২১। অভিলবিত গ্রার্তিজন্য যে কাঁলক্ষেপণে 

অসহিষ্ততা, তাহীর নাঁম ওৎসুক্য । ইহ মনস্তাঁপ, 

ত্বরাঃ স্বেদ ও দীর্ঘ নিশ্বাসাদি কারক। 
উদাহরণ | 

“ কি কত্রিব কোথা পাব ব্রজেজ্্র নন্দন। 

কোথা মোর প্রাণনাথ মুরলী-বদন ? 
কাহারে কহিব কেব] জানে মোর ছুখ ! 

ব্রজেজ্দ্র নন্দন বিনা ফাটে মোর বুক ॥ 
এইরূপ মনস্তাপে বিষ্বল অন্তর ! 

রায়ের নাটক শ্লোক পড়ে নিরস্তর (৮ 
_উরিতায়ত । 

পা পপপপসপশনপালপ | পিক পাপী | সস 
পপ পপি, এলাচ 

পাপা 

্ * আকার গোপন: সম্বন্ধে রপগোস্বামী বলেন যে একবারে আকা- 
রের গোপন অবহছিণ্থ নহে * তবে ছলাদি দ্বারা আকার গোপনে যে 
চেষ্টা তাহার নাম অবহিথা ॥ 



৭৮ কাব্যদপণি | [৩র পরিঃ 

এই উদ্দাহরণে রুষ্ণ প্রাপ্তির জন্য ঠচতন্যদেবের 
অত্যন্ত ওৎসুক্য প্রকাশ প্রাইতেছে। 

অথ উন্মাদ । 
১২২। শোক, ভয় ও কামাদিজনিত যে চিত- 

সম্মোহ তাহার নাম উদ্মাদ। অযোগ্য স্থানে 
হাস্য, রোদন, গান ও প্রলাপ ইহানত জন্মিয়! 

থাকে। 
উদাহরণ । 

“ ক্ষণেক উঠেন রাম বসেন ক্ষণেক। 

যেমন উন্মত্ত, রাম বলেন অনেক ॥ 

জলে স্থলে অস্তরীক্ষে করেন উদ্দেশ ! 

বনে বনে ভ্রমিয়া অনেক পান ক্রেশ ॥ 

যাইতে দেখেন যাকে জিজ্ঞাসেন তাকে । 

দেখিয়াছ তোমর] কি এ পথে সীতাকে ॥ 

অহ গিরি এ সময়ে কর উপকার । 

কহিয়। বাচাও জানকীর সমাচার ॥ 

হে অরণ্য তুমি ধন্য বন্য বৃক্ষগণ । 

কহিয়। সীতার কথ রাখহ জীবন ॥৮ 
রামায়ণ । 

গিরি নদী পর্ধ্ত প্রভৃতি অচেতন পদার্কে জাঁনকীর 
বার্ত! জিজ্ঞাস। করাতে এই উদাহরণে অতি সুন্দর রূপে 

আরামের উন্মাদ ব্যক্ত হইতেছে । 

অথ শঙ্কা | 

১২৩ পরের ক্রুরতা ও আপনার দোষাদি 



৩য় পরিঃ ] ব্যতিচারি ভাব । ৭৯ 

দ্বারা যে অনর্থের তর্ক, তাহার নাম শঙ্কা | বৈবর্ণ্য, 
কম্প, স্বরভঙগ, পাশ্খীরলোকনও মুখশোষ ইহাতে 

জন্মিয়। থাকে। 
উদাহরণ । 

“ দুতমুখে শুনি পরে সিন্ধুর-নন্দন ! 

শরীরে হইল কম্প নহে নিবারণ ॥ 
শীঘ্তরগতি গিয়া কহে যথা হুর্ষেযাধন ! 

প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ আমার কারণ। 
কালি রণে মোরে পার্থ করিবেক ক্ষয় ।, 
প্রতিজ্ঞ! করিল এই শুন মহাশয় ॥ 

যদি পার্থ কালি মোরে বধিতে না পারে ॥ 
আপনি মর্বিবে সে গুড়িয়। বৈশ্বীনরে ॥ 
এই মতঈতিভ করিল পুনঃ পুনঃ | 

কালি সত্যযুদ্ধে মোরে মারিবে অজ্ভুঁন | 
রক্ষার উপায় কিছু নাহি দেখি আমি । 

আজ্ঞা! কর তুমি হই নিজ .দেশগামী ॥” 
মহাভারত । 

আত্মদোোষজন্য যখ! 

কষ্ণারঠুকরিন্ু কেন বথ! অপমান [ 
শুনিলে এখনি ভীম লইবে পরাণ ॥ 
হায় বিধি মোর কেন হুইল এমতি। 

না ক্ষমিবে ভীমসেন করিলে মিনতি ॥ 

একথা কছিব কারে আপনার দোষ । 

এখনি আনিয়া পার্থ প্রকাশিবে রোষ ॥ 



হরি কাধাদর্পণি। [ ৩য় পাঁরিও 

এত বলি ছুঃশাসন চারিদিকে চায় । 
কাপিতে লাগিল তনু বলে একি দায় ॥* 

মহাভারত । 
অথ স্মৃতি । 

১২৪। সদৃশ জ্ঞান ও চিন্তা দ্বারা যে পুর্ববানু- 
ভূত বিষয়ের বোধ, তাহার নাম স্থৃতি। জপমুন্নর- 
মনাদি ইহাতে হইয়া থাকে । 

উদাহরণ । 

“ শরাসনে শর সন্ধান করি কিন্তু মগের উপরি 

নিক্ষেপ করিতে পারি না, তাহদিগের মুগ্ধ নয়ন 

অবলোকন করিলে, শকুস্তলার সেই অলৌকিক 

বিভ্রম বিলাসশালী নয়নযুগল মনে পড়ে ।” 
শকুত্তল! ৷ 

অথ মতি। 

১২৫। নীতিপথে অন্সরণপুর্বক যে অর্থ 

নির্ধারণ, তাহার নাম মতি 1 ইহাতে স্মেরতা, 

ধৈর্য্য, সন্তোষ ও বহুমান হইয়া থাকে। 
উদ্দাহরণ | 

“ চ্ষপ্রিয় গ্রহণ যোগা হইবে নিশ্চয়! 

নলে কেন মম মন অভিলাবি হয় ॥ 

সন্দেহ বিহীন দ্রব্যে সাধুর প্রবৃত্তি । 
প্রমাণ তাহার যদি ন৷ হয় নিরৃত্তি |” 

শকুত্তল] | 
অথ ব্যাধি। 

১২৬। দোযষোড্রেক ও বিয়োগাদি দ্বারা যে 
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জ্বরাদি, তাহার নাম ব্যাখি। কিন্তু এই ব্যতিচারি- 

প্রকরণে উক্ত বিয়োগাদি-প্রতৰ-ভাব-বিশেষকেই 
ব্যাধি বলা যায়। স্তত্তঃ শ্লথাঙ্গতা, শ্বাস, উত্তাপ, 

ভূমীচ্ছা ও ক্লমাদি ইহার জ্ঞাপক। চগ্ডিদাস 
এইরূপ লেখেন। কাম ও শোকাদি হইতে জাত 

যে অন্তকরণের উপঘাত, তাহার নাম ব্যাধি। 

কম্প, স্বেদ ও তাঁপাদি ই্থার জ্ঞাপক | 
উদাহরণ | 

“ রামের বিরহে প্রাণ যায় 

দুখে তনু জর জর, কহিব কাহাক্স ! 

সেই নিকপম মুখ, ভাবিয়া কাপিছে বুক, 
জ্বলন্ত আনলে যেন পুঁড়িছে হৃদয় ॥% 

কালীআজা | 
যথা বা 

« জানকী বিহনে মৌর সব অন্ধকার রে। 
রন গরাসিলে বথা পূর্ণ শশধর রে ॥ 
অবয়ব সবাকার, মমকাছে শবাকার ! 
নাহি দেখি একাকার সুআকার আর রে ॥” 

প্দ্যচক্দ্রিক! | 

এই ছুই উদাহরণে ব্যাধির সম্পূর্ণ লক্ষণ উপলক্ষিত 

হইতেছে । 
অথ ত্রাস। 

১২৭। বিদ্যুৎ উল্কা ও কোন ভয়ঙ্কর প্রাণীর 
উগ্রনিস্বন দ্বারা যে হঠাৎ হৃদয়ক্ষোভ তাহার 
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নাঁম ত্রাস। ইহাতে কম্প, মুখশৌষ ও দিউ্নিরী- 
ক্ষণাদি জন্মিয়া থাকে। 

উদাহরণ। 
« হেনযতে সৈন্য সব, করে মহ! কলরব, 

প্রাণলয়ে পলায় রানে । 

প্রতিশব্দ কোলাহল, পূর্ণ হৈল বন স্থল, 
দেখিয়] গন্ধর্বধপত্িত হাসে 1” 

মহাভারত । 

অথত্রীড়1। 
১২৮। অকর্তব্য কর্ম, স্তৃতি ও অবজ্ঞাদি- 

জনিত যে অপ্রগল্ভতা৷ অর্থাৎ ধৃষতার অভাব, 
তাহার নাম ব্রীড়া | ইহাতে মৌনচিন্তন, বস্ত্রাদি 

দ্বারা মুখাঁবরণ, ভূমিখনন ও অধোমুখতাদি 

জন্মিয়৷ থাকে। 
অকর্তব্য কর্মজন্য যথ! 

« তোমার সহিত যুদ্ধ মোরে নাহি সাজে । 

ক্ষমাকর কপি'র'জ কেন পাড় লাজে ॥ 

ক্ষমাকর বীর তব দৈবের লিখন | 

আমার প্রসাদে যাহ মহেজ্দ্র ভবন ॥” 
ৃ রামায়ণ । 

এই স্উদাহরণে দেখা যাইতেছে বে বালিবধরূপ 

অকর্তব্য কর্ম ঘার! রামচন্দ্র অধিক লর্জিত হইয়াছেন । 

অবজ্ঞাজনিত যখ 

“ অঙ্গদ বলেন হাসি অরে ছুরাচার। 

রাক্ষন কুলের পশু পাপ অবতার 
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যে তোরে লাঙ্কুলে বাধি বালী মহাশয় । 
ডুবাইয়াছিল, আমি তাহার তনয় ॥ 
অঙ্গদের কথা কাণে শুনিয়। রাবণ | 

চক্ষুমুদি নমাইলা৷ দশণী বদন [৮ 

অথ হর্ষ | 
১২৯। অতীষ দর্শন ব। প্রাপণজন্য যে চিত্তের 

প্রসন্নতা। তাঁহার নাম হর্ষ । ইহাতে রোমাঞ্চ, 
স্বেদঃ অশ্রু, মুখফুলতা? আবেগ, উন্মাদ, জঙতা 
ও মোহাদি হইয়৷ থাকে । 

উদাহরণ 

“ পাঠালেন শ্রীরাম আমারে তব পাশ! 

সমাচার কহিবারে মনেতে উল্লাস ॥ 

হনুর নিকটে শুনি এতেক কাহিনী 1 
আনন্দ সাগরে ভামে জনকনন্দিনী | 

রামায়ণ ! 

রামায়ণ । 

অথ অস্থুয়৷। 

১৩০। অন্যের গুণ, লম্পত্তি ও ওদ্ধত্যজনিত 
বে অসহিষ্ণুতা, তাহার নাম অনুয়া। দোষোদ্- 
ঘোষণা, জ্রতঙ্গি, অবজ্ঞ, ক্রোধ, ও ইঙ্গিত প্রভৃতি 
কতকগুলি ইহার জ্ঞাপক। 

উদাহরণ । 

“কষে পুজি আনন্দিত পাওপুভ্রগণ। 

সহিতে নারিল দমঘোষের নন্দন ॥ 



৮৪ কাব্যদর্পণ। [ ৩য় পরিঃ 

ভ্বলস্ত অনলে যেন ঘৃত দিল ঢালি। 

ভীম্ম আদি সবাকারে ক্রোধে পাড়ে গালি ॥ 

রাজন্ুয়যজ্ঞ পুর্ণ কৈল কুকবর । 
দেখিয়। কৃষ্ণের পুঁজ? চে্দীর ঈশ্বর | 

ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ বলে বার বার [ 
অহ্ছে ভীম্ম এ তোমার কিমত বিচার ॥৮ 

মহাভারত । 
অথ বিষাদ । 

১৩১। অভিলধিত বস্তুর অপ্রাপ্তি, প্রারন্ব- 
কাষ্যের অসমাপ্ডি, বিপত্তি ও অপরাধ ইত্যাদি 

কতকগুলি বিষয়-জনিত যে অনুতাপ- অর্থাৎ 
উপায়াতাঁব-জনিত সত্বক্ষয়, তাঁহার নাম বিষাঁদ। 

নিশ্বাস, উচ্ছাস, হৃতাপ ও সহায়ান্বেষণ ০০ 

ইহাতে জন্ষিয় থাকে। 
প্রারক্ষধের অসমাশ্তিজনিত বিষাঁদ ঘথণ 

« বিভীষণে কন তবে ভ্রিলোকের নাথ | 

রাবণ বিনাশে মিতা! ঘটিল ব্যাঘাত ॥ 

কার সাধ্য বিনাশিতে পারে দশানন । 

অই দেখ ভবানীর অঙ্কেতে রাবণ ॥ 

দেখিয়া ধার্মিক বিভীষণ সবিস্ময় 

প্রমাদ মানিয়া ভয়ে অশকুল হৃদয়! 

অবনত মাথে রাম বমিল। ভূতলে। 
পরম বিমর্ষ হয়ে ভাবিত সকলে ॥% 

ৃ রামায়ণ । 
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এখানে প্রারন্ধ যৃদ্ধের অসমাপ্তি সম্ভাবনায় রাম বিষণ 

হইয়াছেন । 
বিপত্তি জন্য যথা? 

«বিষাদে কাদেন সীতা হুইয়! কাতর 
কোথা গেলে প্রভু রাম গুণের সাগর | 

লিংহের বিক্রম প্রায় দেবর লক্ষণ 

শুন্যঘরে পেয়ে মোরে হুরিল রাবণ! 

তুমি যাহ। বলিল! হুইল বিদ্যমান 
শীঘ্র আসি দেবর করহু পরিত্রাণ ॥” 

রামায়ণ ॥ 

এখানে সহাণক্লান্বেষণ প্রভৃতি লক্ষিত হইতেছে । 

অথ ধু তি। 

১৩২। জ্ঞান, শক্তি অথব! অভীফীগমাঁদি- 

দ্বারা. ষে সম্পুর্ণ মনস্তফি, তাহার নাম ধৃতি। তৃপ্তি, 
বচনোলাস, সাহস ও প্রতিভা প্রভৃতি ইহাতে 

হইয়া থাকে । 
জ্ঞানজন্য যথা! 

“ যে তনুর সুখের লাগিয়া 

ধরণকে কধিরধারে দিয়াছি ভাসিয়া ! 

ষারলাশি হয়ে রত, হীরক কনক কত 
সঞ্চয় করেছি, আহা) দেই কলেবর 

একাঞ্জলি জলে তৃগু ধুলায় ধুনর 1” 

| শক্তিজন্য যখ] 
« অরাতিদমন করি, প্রজার যাঁতন। হরি, 

অমাত্যের হস্তে আমি রাজ্যভার দিয়াছি ॥ 
ভু 
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হইয়াছি, ধৃতিমান্, গাইব বিভুর গান, 
বিষয়-জঞ্জাল সব তৃণ তুল্য গণেছি ॥" 

উদ্ভট | 
অথ চপলত | 

১৩৩ । মাহ সর্ধ্য, দ্বেষ, ও রাগাদি জনিত ষে 
অনবস্থান চিত্তের লঘ্বৃতা) তাহার নাম চপলতা। 
তহননা, পরুষ' বাক্য ও স্বছন্দাচরণাদি ইহার 
জ্ঞাপক। 

উদাঁহরণ।| 
*“ শুনি ছুঃশীসনেরে বলেন হুর্য্যোধন 

পাওবেরে ভয় করে সঞ্জয়-নন্দন 1 

একর্ম্বের যোগ্য নহে এই অপ্পমতি 

তুমি গিয়া দ্রৌপদীরে আন দ্রুতগতি । 
সভামধ্যে কেশে ধরি আনিবে তাহারে 

নিস্তেজ হয়েছে শক্র কি আর বিচারে । 

আঁজ্ঞামাত্র ছঃশাসন চলিল ত্বরিত 

দ্রৌপদী অন্তঃপুরে হলো উপনীত ॥” 
মহাভারত । 

এই উদ্াহরণে ভুর্যোঁধনও দুঃশাসন উভয়েরই লঘু- 
চিত্ততা প্রকাশ পাইতেছে। ্ 

অথগ্লানি। 

১৩৪। “আয়া, মনস্তাপ, ক্ষুধা অথব! 

পিপাসা জন্য ধে নিশ্রাণতাঃ তাহার নাম প্লানি। 
কম্প, ক্লশতা। ও অনুৎসাহ প্রভৃতি ইহার অনুভাব। 
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উদাহরণ । 

“ অজ্ঞান হইলা দেবী আলু থালু বেশ 
দুঃশাসন ধরিলেক পাঞ্চালীর কেশ! 

যেই কেশ রাজসুয় যজ্জের সময় 

মন্ত্রজলে সিঞ্িলেন ব্যাস মহাশয় ! 

পুর হৈতে বাহির.করিল শীষ্েগতি 
দেখিয়1 কান্দয়ে যত' পুরের যুবতী 1” 

মহাভারত । 

এখানে দ্রৌপদী ও পুর্য়ুক্তী উভয়েরই মনভ্তাপ 

জন্য গ্লানি ব্যক্ত হইতেছে । 
অথচিস্তা | 

১৩৫। অভিলধিত বস্তুর অপ্রাপ্তি জন্য যে 

ধ্যান, তাহার নাম চিন্তা । শূন্যতা, শ্বাস ও তাঁপ 

ইহার ব্যঞ্তক | 
উদাহরণ । 

“ বিপদে পড়িয়া সীত। ডাকেন শ্রীরাম 

চক্ষু মুদি ভাবেন সে দুর্ববাদলশ্যাম 1” 

যথা ব। এ 

“ ক্ৃভাঞ্জলি সুচিস্তিতা, প্রার্থনা করেন নীতা 

শুনহ সকল দেবগণ । 

যদি রাম গুণনিধি স্বামী করি দেহ বিধি 

, তবে হয় কামন। পুরণ ॥” 
রামায়ণ! 

অখ বিতর্ক| 
১৩৬ । সন্দেহহতুক যে বিচার, তাহার নাম 



৮৮ কাব্যদপণ। [৩য় পরিঃ 

বিতর্ক। জ, শিরঃ ও অঙ্গুলি নৃত্যাদি ইহাতে 
হইয়! থাকে । 

উদাহরণ । 
“ পঞ্চক্রোশ উর্ধে লক্ষ্য শুন্যেতে আছয় 

বিধেছে কি না বিধেছে কে জানে নির্ণয় ! 
বিল্ধিল বিন্ধিল বলি লোকে জানাইল 

কহু দেখি কোথা মৎস্য কেমনে বিন্ধিল 

তবে থুষছ্যুন্ন সহ বহু দ্বিজগণ 

নির্ণয় করিতে জল করে নিরীক্ষণ । 

শিফটে বলে বিদ্ধিয়াছে দুষ্ট বলে নয় । 
ছায়া দেখি কি প্রকারে হইবে প্রত্যয় ॥৮ 

| মহাভারত । 

১৩৭। কোন রস বিশেষে হুইটী বা তদপেক্ষ। 
অধিক স্থায়ি-ভাব লঁক্ষিত হইলে, আপন আপন 

স্থায়ি-ভাঁব ব্যতীত আর আর গুলিকে ব্যভিচারি- 
ভাঁবের মধ্যে গপ্য করিতে হইবে । যে ষে রসে 

যে যেস্থায়িভাবের সঞ্চারিত্ব আছে, তাহা নিম্নে 
প্রকটিত হইতেছে যথা-_ 

আদ্য ও বাীররসে হাসের, কেবল বীররসে 

ক্রোধের এবং শান্তরসে জুগুপ্পার সঞ্চারিত্ব 
আছে। অন্যান্যগুলি সন্ধদয়-সংবেদ্য। 

অথস্থায়ি ভাঁব। 

১৩৮ । রসাম্বাদনের অঙ্কুরকন্দস্বরূপ যে 
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ভাব, তাঁহার নাঁম স্থায়িভাব। অবিরুদ্ধ ভাবই 
হউক আর বিরুদ্ধ ভাবই বা! হউক, কোন ভাবই 
ইহাকে আবরণ করিতে সমর্থ হয় ন। । 

অক্হ্থত্ররৃত্তির ন্যায় নানা ভাবের অন্্গায়ুক এই 

স্থায়িভাব কোনরূপেই ভিক়োহিত হয় না বরং এ 
সকল ভাবদ্বার! সমধিক পরিপুষ্টি লাঁভ করিয়া থাকে । 

১৩৯ । রতি (রাগ) হাস, শোক, ক্রোধ; 

উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্দী' বিস্ময় এবং শম অর্থাৎ 
শান্তি এই নয়টী পৃথক্ পৃথক রদের পৃথক পৃথক 
স্থায়িভাব। 

অথ রতি রোগ) 

১৪০। আপনার অনুকুলার্ধের প্রতি যে চিত্তের 
বেগ, তাহার নাম রতি (রাগ )। 

উদাহরণ। 

« সে ধনী কে কহ বটে 

গোরী সেনাগরী নবীন কিশোরী 

নাইতে দেখিনু ঘাটে । 

অঙ্গের বসন করেছে আসন 
মাজিছে আপন গা 

কালিন্দীর তীরে যোসে তার নীরে 

পায়ের উপরি পা?” 
চিদাস। 
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অথ হাস। 

১৪১। বাক্য ও বেশাদির বিকার নিমিত্ক 

যে চিভ্বিকাশ ও মুখপ্রসন্নতা তাহার নাম হাঁস। 

উদাহরণ | 

€ জানকীর কথা শুনে হাসে ছুর্ষে্যাধন । 

সপ্তাহ মধ্যেতে হবে তক্ষক দংশন ॥ 

ভ্রীমস্ত করিয়া কোলে বেহ্ুল। নাচনী । 

রথের তলায় এঁ দেখ লো স্বজনি ! 

পঞ্চানন বলে সত্যপীরের বারতা । 

ব্যাধের রমণী আমি হবে মোর মাতা ॥" 
কুলীন কুলপর্বন্থ । 

'অথ শোক। 

১৪২। ইফ্টনাঁশাদি জন্য যে চিত্তের বৈক্লুব্য 

তাহার নাম শোক। 

উদাহরণ। 
« দৃত মুখে শুনি ইন্দ্রজিতের মরণ! 

সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা দশানন ॥ 

উচ্চৈঃম্বরে ডেকে বলে কোথা ইন্দ্রজিৎ! 

আছাড় খাইয়! পড়ে হুইয়। মৃস্ছিত 7” 
রামায়ণ । 

অথ ক্রোধ। 

১৪৩। জ্রকুটি বিভঙ্গ পুর্ব্বক প্রতিকূল বিষয়ে 
যে মনের উগ্রতা, তাহার নাম ক্রোধ । 
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উদাহরণ | 

«রাজা কন শুন রে কোটাল 
নিমকহারাম বেটা, আজি বাচাইবে কেটা) 

দেখিবি করিব যেই হাল। 

রাজ্য কৈলি ছারখার, তল্লাস কে করে তার 

পাত্র মিত্র গোবর গণেশ 1 

আপনি ডাকাতি করি, প্রজার সর্বন্ব হরি 

হয়েছিস দ্বিতীয় ধনেশ £” 
বিদ্যাস্থুন্দর। 

অথ উৎসাহ। 

১৪৪। কাধ্যারস্তের পূর্বে ষে দুঢ়তর প্রযত্ 
তাহার নাম উৎ্সাহ। 

উদাহরণ । 

« সার্ক জীবন আর বাহুবল তার হে 

বাহুবল তার! 

আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে 

দেশের উদ্ধার ৪ 

কতাস্ত কোমল কোলে আমাদের স্থান হে 

আমাদের স্থান। 

এস সুখে সবে তাহে হইব শয়ান হে 

হুইব শয়ান | 

কেবলে শমন সভা ভয়ের আধান ছে 

ভয়ের আধান । 
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ক্ষত্রিয়ের জ্বাতি যম বেদের বিধান হে 

বেদের বিধান ॥ 

ল্মরহু ইন্ষাকুবংশে কত বীরগণ হে 

কত বীরগণ । 
পর়হিতভে দেশহিতে ত্যজিল জীবন হে 

ত্যজিল জীবন ॥* 
পদ্মিনী উপাখ্যান । 

এইগুলি রাজা ভীমনসিংছের উৎসাহ বাঁক্য | 
অথ ভগ্ন । 

১৪৫ | যাহা* রোড্র শক্তিদ্বারা উৎপন্ন হইয়া, 

চিত্তের বৈর্রুব্য সম্পাদন করে তাহার নাম ভয়। 
উদাহরণ । 

« বিপ্রসর্ব দেখি পর্ণ ভোজ্যবস্ত্র সারিছে 

ভূততভাগ পায়লাগ, লাখি কীল মারিছে 

ছাড়ি মন্ত্র ফেলি তন্ত্র যুক্তকেশ থায় রে 
হায় হায় প্রাণযায় পাপ দক্ষ দায় রে ॥% 

| 
অথ জুগুপ্না। 

১৪৬। কোন ব্যক্তির ব্যবহার বিরুদ্ধ দোষা- 

বলোকন অথবা অতিশয় অহ্ৃদ্য পদার্থ দর্শন 
দ্বারা যে হেয়তানম্পাদক ঘ্বণা উপস্থিত হয়, 

তাহার নাম জুগুগ্না। 

* প্রত্যক্ষ হেতু পরম্পরা! দৃষ্ট বা শ্রুত বিষয়ের মর্ম্মোদভেদে উপহ্ড 
হইলে, যে হেত্রন্তর অনুসন্ধানে চিত্তের ব্যপার বিশেষ তাহাঁকেই 
বিস্ফকারভ'ব কছে। 
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উদাহরণ । 
“ঝাঁকড মাকড় ডুল নাহি আঘি সাধি! 

হাতদিলে ধুলা উড়ে যেন কেয়া কাদি ! 

ডেক্গর উকুন নিকী করে ইলি বিলি 

কোটি কৌঁটি কান কোটারির কিলি কিলি ॥৮ 
অন্নদামঙ্গল। 

অথবিস্ময় | 

১৪৭ লোঁকাতীত বিবিধ পদার্থের দর্শনে 

ব। শ্রবণে যে চিত্তের বিস্ফারতা, তাহার নাম 

বিস্ময়। 
: উদাঁহরণ। 

« মাটি খাইয়াছ বলি যশোদ ডাকিল । 

মুখ মেলি সন্ুখে গোপাল দীড়াইল। 

মুখে নদী সাগর তরঙ্গ যায় বয়ে। 

নারদ করেন গান বণাকরে লয়ে । 

মক বন পাহাড় পর্বত শত শত 

নানাবিধ পণ্ড পক্ষী অশ্মি গিরি কত। 

সনক সনন্দ আদি স্ততিগান করে 

দেখিয়। রাণীর হলো! বিস্ময় অন্তরে ॥৮ 
বন্দাবন দাঁস। 

অথ শম। 
১৪৮। সংসারের অসারতা ও সমুদয়, পদাঁ- 

ধের অনিত্যত। জ্ঞান হইলে চিত্তে যে একা 
অবস্থ। জন্মে, তাহার নাঁম নিশ্চেউট অবস্থা ; সেই 
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অবস্থাতে যে আত্মবিশ্রাম-সম্ভৃত-সুখ তাহার 
নাম শম। 

উদাহরণ 
“ জটাভার মাথায় বাঁধিয়া 

যমুনার তীরে যান করঙ্গ লইয়। ॥ 

ছ'ড়িয়। সম্তান মায়া, পুত্রবধূ রুন্যা জায়া, 

ধীরে ধীরে পুণ্য তীর্ঘে উত্তরিল শিয়া 
দরদর প্রেমাশ্রোতে ভাপাইছে হিয়া ॥ £ 

অভিনয় সন্বন্ধীয় নানাবিধ ভাঁবকে ভাঁবিত করে 
বলিয়া, সাত্বিক, সঞ্চারী ও স্থায়ী এই তিনটী বিষয় 
ভাঁবপদ বাচ্য হইয়া, সাত্বিক ভাব, ব্যভিচারি ভাঁব ও 

স্থায়িভাঁব নামে কথিত হইয়াছে। 

১৪৯। এক একটা রসে এই সকল স্থায়িভাবের 
মধ্যে এক একটী স্থারিভাৰ প্রতিনিয়তই অব- 
শ্ছিতি করে কোঁন রূপ আবরণ শক্তিদ্বারা তাহা 

আরত কিম্বা কোনরূপ বিরুদ্ধভাৰ দ্বারা তাহ 

অন্তর্হিত হয় ন। মহাভারতে নানাগ্রসঙ্গে নানা- 

রস বর্ণিত ও শান্ত রসের বিরোধী বীর ও 

তয়ানক রস পুনঃ পুনঃ প্রবাহিত হইলেও পরি- 
ণামে শম প্রধান শান্তরস অক্ষু্নরভাবে বিরাজ 

করিতেছে, এজন্য উহ! শান্তরস প্রধান মহাকাব্য 

বলিয়। উক্ত হইয়াছে । এবং করুণরসের বিরোধী 
হাস্ত ও আঁদ্যরস বর্শিত হইলেও শোক-স্থায়ি- 
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করুণরন এক মুহূর্তের নিমিতও ব্যতিক্রান্ত হয় 

নাই বলিয়া রাঁমায়ণকে করুণরসপ্রধান মহাকাব্য 

বলিয়াছে । অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে 

হইবে, যে, বর্ণনীয় রসের প্রাধান্য কখনই অন্তর্থিত 
হয়না; এ অবস্থায় অন্যস্থায়ীকে ব্যভিচারী 

বলিয়া গণনা করিতে হইবে । 
অথ রস] 

১৫০1 যখন বিভাঁব, অন্থভাব ও সহকারি 
ভাব দ্বারা উৎ্সাহাদি স্থায়িভাঁ পরম্পরা অন্ু- 
ভূত হইয়া অন্তঃকরণকে দ্রবীভূত করে, তখন এ 
অকল স্থার়িভাব রসপদ বাচ্য হইয়। থাকে । 

১৫১। ড্রবীভাব তিন প্রকাঁর__যথা বিস্তৃত, 
গলিত ও সঙ্কচিত | যিনি যেরূপ 'সন্ৃদয় উক্ত 

স্থায়িভাৰ গুলি তীহার চিত্তকে সেইরূপে দ্রৰ 
করিয়া দেয়। 

অথ বরসভেদ । 

১৫২। আদ্য, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, 
ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, এবং শান্তঃ এই নয়টা 

রশ | 
অথ আদ্যরস। 

রণ ১৫৩। অনুরাগ যাহাতে স্থায়িভাৰ £ পরোঢ। 

ও অননুরাগিণী সামান্য নায়িকা! ব্যতীত সমস্ত 
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নায়িকা এবং দক্ষিণাদি উত্তমন্বভাঁব নায়কই 

প্রায় * যাহাতে আলম্বন বিভাব; চন্দ্র চন্দন ও 

রম্যদেশ কাঁলাঁদি যাহার উদ্দীপন বিভাব ও 
ভ্রনমুন্বমনাঁদি অন্ুভাব, আর মরণ, উগ্রতাঃ আলস্য 

ও জুগুগ্দা ব্যতীত আর জমুদ্য় গুলিই যাহার : 

সঞ্চারিভাব, তাহার নাম আদ্যরন | ইহার ভদা- 
হরণ মালতীমাধবে ও বিদ্যাশ্ুন্দরে দেখ। এই 

আদ্যরসের বিষয় এস্ছলে বিস্তু ত হইল না, ইহার 

অঙ্গ প্রত্যজাদি সমস্ত বিষয় উজ্জ্বল-তরজিণী 
নামক গ্রন্থে দেখিতে পাইবে। 

অথহ্হান্য। 

১৫৪। বিকৃতাকাঁর, বিকৃত বেশধারী ও 
বিকৃত চেষ্টাবান্ যে নটাদি তাহা হইতে এই 
রসের উৎপত্তি হইয়া! থাকে । হাস ইহাতে স্থায়ি- 
ভাব। অজ্ঞাদ্দির বৈরুত্য দেখিয়। সকলে হাস্য 
করে বলিয়া উহ্বাই আলম্বন বিভাব, আর এ 

বিকৃত ব্যক্তির চেষ্টাদি উদ্দীপন বিভাব এবং 
নয়ন সঙ্কোচ ও বদন বিকাশাদি অনুভাব। নিদ্র! 

আলস্য এবং অবহিথাদি ইহার সঞ্চারিভাব। 
পেস শীত পাস পো 

2/” এখানে প্রায় শব প্রয়োগ করিবার তাগুপধ্য এই যে আদ্য রনাঁ- 

তাসে অধমন্বভাব যে পও কাদি তাছারাই নায়কপদ বাচ্য হইয়া 
থাকে। 
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এই স্থাশ্য ছয় প্রকার যথা-স্মিত, হ'শিত, বিহুসিত, 

অবহুনিত, অপহছনিত, ও অতিহ্থসিত্ড; শ্উত্তম প্রকৃতি 
ব্যক্তিদিগের স্মিত ও হনিত ; মধ্যম প্রকৃতিদিশের বিহ- 

সিত ও অবহুসিত এবং যাহার! নীচপ্রক্কতি তাহাঁদিগের 

অপহসিত ও অতিহসিত হুইয় থাকে । 
যে হাস্যদ্বার! নয়নদ্বয় ঈষদ্বিকসিত ও অধর স্পন্দিত 

হয়, তাহার নাম স্মিত। যদ্বার! দস্তাবলি অপ্প অন্প 

লক্ষিত হুয় তাহার নাম হনসিত। যাহাতে জুমধুর স্বর 

অন্থভূভ হুক তাহার নাম বিহিত । আর যন্বার' স্বন্ধ 
মস্তকাদি কম্পিত হয় তাহ'র নাম অবহুমিত। 

যে হান্যদ্বার! নয়ন হইতে অশ্রু পতিত, হয়, তাঁহার 

নাম অপহন্িত ; আর যদ্দারা অঙ্গসমুহ বিক্ষিপ্ত হইয়া 

উঠে তাহার নাম অতিহনিত। 

// উদাহরণ । 

“ পুরাণে নবীন বিদ্যা হয়েছে আমার । 

রাবণ উদ্ধবে কহে শুন সমাচার । 

দ্রেপদী কাঁদিয়া বলে বাছা! হনুমান 1 
কন কহ কষ কথা অমৃত দমন ! 

পরীক্ষিৎ কীচকেরে করিয়া সৎহার | 
সিংহাসন অধিকার করিল লঙ্কার 77 

কুলীনকুল-সর্ধন্য । 

অথ কৰণ রস। 

১৫৫ | ইফ্টনাশ ও অনিষ্টীপাত জন্য এই 
রস জন্মিয়। থাকে। ইহাতে শোক স্থায়িভাব। 

বৃ 



৯৮ কাব্যদপণি। [ ৩য় পরিঃ 

শোচ্য, ব্যক্তি বা বস্তু আলম্বন বিভাব এৰং 

দৈবনিন্দী, ভূমিপতন, ক্রন্দন প্রত্ভৃতি অন্ুভাব, 

ও স্তত্ত, স্বেদঃ লোমাঞ্চ, বৈবর্ণ, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি 
সাত্ত্বিক ভাব, আর নির্বেদ, মোহ, অপাস্মীর, 

ব্যাধি, প্রানি, স্মৃতি, শ্রম, বিষাদ, জড়তা, উন্মাদ 
ও চিন্তা প্রভৃতি ব্যভিচারি ভাৰ। 

উদাহরণ । 

« রক্তের কর্দমে শীত্ত্র না পারে চলিতে ; 

শোকাকুল নারীগণ যান রণ-ভিতে ! 

কেহ কেহ নাপাইয়।! পতি দরশন 

ভূমিতে পড়িয়া উচ্চে করয়ে রোদন ! 
আভরণ ফেলে কেহ আকুল হুইয়। 

পতি অন্বেষণে কেহ ফেরয়ে ধাইয়া । 

অ্রময়ে সমর-স্থলে যত কুক-নারণী 1 

শিবা শ্বান পক্ষিগণে ভয় নাহি করি! 

অনেক যতনে কেহ পায় নিজ পতি 

স্কন্ধে যুণ্ডে যোড়া দিতে অভি ব্যগ্রমতি | 

ছুই হস্তে কেহ ধরি পতির চরণ 

বিলপয়ে যুখে মুখ করিয়া অর্পণ ৷ 

পাশরিল! পুর্বকার প্রেমরম যত 

হাস্য পরিহাস আর স্মরাইব কত! 

সমর করিতে গেলে কেমন কুক্ষণে 

পুন না! হুইল দেখা এ অভাগী সনে ? 
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হেন মতে পতি লয়ে যতেক সুন্দরী 

বিলাপ করয়ে সব নান মত করি ॥” 
মহাভারত । 

কেবল শোক মাত্র ইহাতে শ্ছীয়িভীব বলিয়া, রতি- 

স্থায়ি-ককণ-বিপ্রলম্ত হইতে ইহ] পৃথক্ | 

অথ রোর্ররস। 

১৫৬। রৌদ্র রসে ক্রোধ স্থায়িভাঁব. শক্র 

আলম্বন বিভাঁব, শক্রুর চেফাদ্ি উদ্দীপন বিভাব। 

মুষ্টিগ্রহার, পতন, বিরুদ্ধীচরণ, ছেদন, শুলাদি 

দ্বারা বেধন, জংগ্রামত্বরা ইত্যাদি কতকগুলি 

কার্য্যদ্বারা এই রসের উদ্দীপ্তি হয়। জ্রভঙ্গ, 
অধরদংশন, বান্বাস্ফোটন, আত্মশ্লাঘাকথন, 
অস্ত্রোহুক্ষেপণ, আক্ষেপ ও ক্রুরতাবে দর্শনাদি 

ইহাতে অন্ভাৰ, এবং উগ্রতা, আবেগ, মদ মোহ 
ও অমর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব। 

« তবে ঘটোৎকচ বীর ক্রোধে ভয়ঙ্কর 
গাদা ফেলি মারিলেক রথের উপর! 

গদার প্রহ্থারে রথ চুর্ণ হয়ে গেল 
লক্ষ দিয়! জলগ্থুষ ভূমিতে পড়িল 
ধনু আন্ত্র এডি এবে গদ! নিল করে 

গদ। যুদ্ধ করে দৌছে সংগ্রাম ভিতরে | 

মহাকোপে ডাক ছাড়ে করে মার মার 

দৌঁহে দোহাকারে করে গদার প্রহ্থার 
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মণ্ডলী করিয়া দৌনে ফিরে চারি ভিত 
কোপে স্থনুঙ্কার ছাড়ে অভি বিপরীত । 

তবে ঘটোৎকচ বীর করে মহ্হামীরী 

সব্য হস্তে অলম্ুষে গদায় প্রহথারি । 

দাকণ প্রন্থারে হস্ত খণ্ড খণ্ড হয় 

মর্ব্যথ। পায় বীর ভূমিতে পঁড়য় ॥" 

যথা বৰ) 
“নিঃশব্দে ন্পতিগণ এক দৃষ্টে চার 

কহিতে লাগিল! ভীম চাহিয়৷ সভায় । 

চন্দনে লেপিত ভুজ তুলি সভামাঝে 

কহিতভে লাগিল! যেন গর্জে পশুরাজে | 

এই প্লাজা সুধিঠির পাঁগবের পতি 
পাওৰশগাণের নাহি ইহা! বিনা গতি । 

ইনি যদি নহিবেন পাৰ উন্বর 

এতক্ষণ বাঁচে কোথা কৌরব পামর ! 
অরে ছুষউগণ কিরে হেন পাপমতি 
এ কর্ন সহিতে পারে কার হেন গতি । 

যুধিন্টির মহারাজ হারিলা আপনা? 

ঈশ্বর হইল দাস দাসী কি গণনা । 
আরে! কহি ওরে দু কোর সকল 
আমি জীতে তো-সরার না হবে মঙ্গল । 

যেইক্ষণে বসালি রাজারে ভূ'মিতলে 
যেইক্ষণে ধরিলি দ্রপদন্'ভ1 চুলে 

মছাভারত । 



৩ পরিঃ] রৌদ্র ও বীর রস! ১০১ 

সেইক্ষণে আরুঃশেষ তোর সবাকার 
গুটি গুটি করি সবে করিব সংহার । 
এই যমদণ্ড সম মোর ছুই ভুজে 

শচীপতি না বাচে পঁড়িলে এর মাঝে ! 

পর্বত করিব চুর্ণ তোর] গণ্য কিসে 

নির্মল করিতে পারি চক্ষুর নিমিষে । 

কহিতে কহিতে ভীম ক্রোধে কম্পকায় 

নয়ন হইতে অশ্মিকণা বাহিরায় 1” 
মহাভারত । 

এইস্ছলে অনেকের এবপ সন্দেহ জন্মিতে পাঁরে যে 

যুদ্ধবীর ও রৌন্তর এই ছুই রসে কোন তারতম্য নাই, 
কিন্ত তাহ! নহে, কাঁরণ, যুদ্ধবীরে উৎসাহ স্থায়িভাঁব, 
ইহাতে ক্রোধ স্ায়িভাব | ঝুদ্ধবীরে মুখ নেত্রাদিতে 
রক্তিম জন্মে না, ইহাতে মুখ নেত্রাদিতে রক্তিমঠ জন্মে, 

সুতরাং যুদ্ধবীর হইতে ইহ] পৃথক্। 
ূ অথ বীররস। 

১৫৭। বীররনে উৎসাহ স্থায়িভাব। বিজে- 
তব্য আলম্বন বিভাঁব, উক্ত বিজেতব্য ব্যক্তির 
চেষ্টাছি উদ্দীপন বিভাব। সহায়ান্বেষণাদি অনু- 
ভাব এবং ধৈর্য্য, মতি, গর্ব, স্থৃতি, তর্ক ইহাতে 
ব্যভিচারি-ভাঁব। 

এই বীররস চারি প্রকার | যথা_দানবীর, ধর্শ- 
বীর, দয়ারীর ও যুদ্ধবীর / দানবীর পরশুরাম। রাজ" 

যুধিষ্ঠির সদূশ ব্যক্তি ধর্মমবীর। জীমৃতখাহন দয়ারীর | 
রামচন্দ্র সদৃশ ব্যক্তি যুদ্ধবীর | 
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দানবীর যথা 

“ গুনিয়। বলেন যমদগ্সির নন্দন 

সব ধন দিয়! আমি এই যাই বন! 

হেন কালে আসিয়াছ ব্রাহ্মণকুমার 

কোন দ্রব্য দিয়া তৃষ্টি করিব ভোমার | 
পৃথিবীর মধ্যে মম নাহি অধিকার 

কশ্যপে দিয়াছি আমি সকল সংসার 

আছে মাত্র প্রাণ আর ধনুঃশর দ্রোণ 

যাহ] ইচ্ছ। মম স্থানে মাগি লও ধন ॥% 
মহাভারত । 

দানেতে যে উৎসাহ তাহাই দানবীরে স্থায়ি-ভাব। 
দানের পাত্র আলম্বন বিভাঁব ; অর্ধষ্ম ত্যাগ অস্থভাক, 

আর হর্ষ ধৃত্যাদি সঞ্চারি ভাব । 
ধর্মবীর যথ। 

“ধর্ম হেতু সব.ত্যজি আইলা বনেতে 
চারি ভাই, আমাকেও পারহ ত্যজিতে ! 

তথশপিও ধর্ম নাহি ত্যজিবে রাজনৃ 
কায়ার সহিত যেন ছায়ার মিলন ॥৮ 

মহাভারত । 

রা'জা যুধিষ্ঠির এখানে ধর্মবীর এই বাঁক্যটী দ্রৌপদী 
যুধিষ্িরকে বলিতেছেন । 

অথ দয়াঁকীর। 

১৫৮। দয়াবীর যথা-_জীমুত বাহন, এই 
সহাত্ব। গ্ররুড়কে বলিয়াছিলেন__ 



ওয় পঁরিঃ] বীর রল। ১০৩ 

“ হের গকত্মন্ব আজি আমার জীবন 
করিলাম ভব লাশ দেহ সমর্পণ / 

অস্থি মাংস রক্ত দানে 

ভৃষিয়া তোমার প্রাণে 

অন্তরে লভিব আমি আনন্দ অপার 

অনায়াসে কর পান কথিরের ধাঁর ॥৮ 
কবিত। পুম্পারঞ্জলি। 

যুদ্ধবীর যথ! 

“ দুইজনে মহাযুদ্ধ সংগ্রাম ভিতরে 

কোপেতে বলেন রাম রাবণের ভরে 1 

সবে বলে তোরে রে রাবণ মহারাজ 

পরস্ত্রী হরিতে তোর মুখে নাহি লাজ । 

দীত। ষন্দি আনিতে আমার বিদ্যমানে 
সেই দণ্ডে পাঠীতাম শমন সদনে । 

বি্ভমানে না জানিয়! করিলি রে চুরি 

দেখা দেখি আজি পাঠাইব যমপুরী। 
দশ মুণ্ড সাজায়েছ নান! অলঙ্কারে 

গড়াগড়ি যাবে যুও সাগরের ধারে | 

ব্রহ্মা আদি দেবগণ আর মহের্খর 

কার সাধ্য আজি তোরে রাখে রে পাঁষর । 

গালি দিয়া শ্রীরামের শক্তি বেড়ে আসে 

বাছিয়। বাছিয়] বাণ মারেন হরষে ॥% 

রামায়ণ । 



১৩৪ কাব্যদর্পণ । [৩য় পরিঃ 

পূর্ধবোদাহ্রণের ন্যায় সহ্ধদয়ের] এই তিনটা উদা- 
হুরণে আলম্বনাঁদি উন করিয়া লইবেন। 

অখ ভয়ানক রস। 
১৫৯। এই রসে স্ছায়িতাব তয়, যাহা হইতে 

ভয় জন্মে,তাহাই আলম্বন বিভা + তাহার ঘোর- 
তর যে চেফীাদি তাহাই উদ্দীপন বিভাৰ | বৈবর্ণ্, 
গদ্গদত্বরে কথন, প্রলয়, রোমাঞ্চ, 2েঁদ, কম্প ও 

দিউ্নিরীক্ষণাদি কাধ্যগুলি অনুভাব ; জুগুগ্দাঃ 
আবেগ॥নম্মোহ, ত্রাস, গ্লানি, দীনতাঃ শঙ্কা, অপ- 
স্মার, অস্ত্রম.ও মরণ ব্যতিচারি ভাব। এই রস- 

প্রধান কাব্যনাটর্লাদির নায়ক প্রায়ই স্ত্রীবৎ নীচ। 
রণ । 

“ মরিয়া না মরে রাম কেমন চাতুরী 

বীরশুনত হইদ কনক লঙ্কীপুরী | 

হেন ছার যুদ্ধে আর নাহি প্রয়োজন 

থাকিব কবাট দিয়া প্রাণ বড় ধন! 

শ্রবেশিতে লঙ্কাপুরে নাহি দিব বাট 
লক্কাণপুরে চারিদ্বারে দেহত কবাট | 
রাজার আদেশ পেয়ে যত নিশাচরে 

লঙ্কাপুয়ে কবাট দিলেক দ্বারে দ্বারে 1? 
রামায়ণ । 

যথা ব1 
« অগ্মিতে পুড়িয়। পড়ে বড়বড় ঘর 

গরিব্রাহি ডাক ছাড়ে লঙ্কার ভিতয় ! 



৩য় পরিঃ] ভয়ানক ও কীভতস রস। ৬৩৫ 

উলঙ্গ হইয়া কেহ পলাইল ভরে 
লাফ দিয়! পড়ে কেই জলের ভিতরে । 

অনেকে পুন্ডিয়া ময়ে আগুণের জ্বালে 

কেহ বা পলায়ে যায় বাপ বাপ বলে। 

লঙ্কণর ভিতরে ছিল য্ভ বিদ্যাধরী | 

জলেতে প্রবেশ করে বলে মরি মরি । 

ডুব দিয়া ধাকে ভ্রাসে জলের ভিতরে 
জলে ডুবে জল খেয়ে পেট ফুলে মরে 7” 

রামায়ণ । 
এই উদাহুরণে পলায়ন প্রস্ততি অস্বভাব ও ত্রাস 

মরণ প্রভৃতি ব্যভিচাঁরি ভাঁব স্প$ই লক্ষিত হইতেছে । 
অথ বীভৎস রস। 

১৬০। বীভগুসরসে জুগুগ্পা। স্থায়িভাব। হর্গন্ধ 
মাংস মেদাদি আলম্বন বিভাব, আর এ সকল 

ক্িন্ন মাংসাদিতে যে কমিপাত তাহাই উদ্দীপন 
বিভাব, নিষ্ঠীবন, মুখ বিকৃতি ও নয়ন সঙ্কোচ 

প্রত্থতি কাধ্যগুলি অন্ুভাব এবং মোহ, অপম্মার, 
আবেশ, ব্যাধি ও মরণ ব্যতিচারি ভাব । 

উদাহরণ | 
হি হরি এ ধোর শাশান 

গল। মাংস যুখে দি, ভূত নাচে ধিয়া ধিয়া, 

পচা গন্ধে ধায় রেপরাগ। 

ভাকিনী 'শাখিনী যত, মড়1 খায় অবিরত, 

পড়ে রম চোহাল বাহিয়। 



১৩৬ কাব্যদর্পণ [৩য় পরি£ 

গ্রথিনী শকুনীচয়, পচা, নাড়ী টেনে লয়, 

কমিগুলা খায় ঠুকরিয়া ॥ 
মল মুত্র রক্ত কাশ, পোড় হাড় গল! মাস, 

মিলিয়াছে পাঁকের সহিত 

বেড়াইছে কমিগণ, মাছি করে ভন ভন, 

দেখিলেই নয়ন যুদ্রিত! 

বদি কেহ তথা বায়, থুখু করি প্রাণ যায়, 
ফেলে মুখ বসনে ঢাকিয়া । 

মাংসলোভী পশু যত, শ্রমে তার অবিরত, 

বমি উঠে সে ভুমি স্মরিয়। 1৮ 
যথা বা! 

« তিনজন পরস্পর লাগিল? জপিতে 
শবরূপে আইলাম ভামিতে ভাঙ্গিতে । 
পচাগ্নন্ধে উঠি গেল বিষ্ুঃ ভাবি দুখ 
বিধি হৈলা চত্তর্যখ ফিরি ফিরি মুখ ॥” 

অহমদামঙ্গল | 
অথ অদ্ভুত রস। 

১৬১ । অদ্ভুত রনে বিস্ময় স্থায়িতাব, 
লোকাতীত বস্তু আলম্বন বিভাব, এবং সেই বস্ত- 
স্থিত গুণাবলীর যে মহিমা তাহাই উদ্দীপন 

বিভাৰ; স্তত্ত, স্বেদ, রোমাঞ্চ, গদ্গদস্বর, সম্ভ্রম 

(ত্বরা ) ও নেত্র বিকাস প্রভৃতি কাধ্য পরম্পরা 

অন্ুভাব এবং বিতর্ক, আবেগ, ও হ্্ষপ্রভৃতি 
ব্যভিচারি ভাব । 



ওয় পরিঃ 7 অদ্ভুত ও শাত্ত রস। ১৬এ' 

উদাহরণ । 
“ সুদর্শন জগন্নাথ করেন অন্তর 
মৎস্য চস্ষু ছেদিলেক অর্জনের শর। 
মহাশব্দে মৎস্য যদি হইলেক পার 

অর্জুনের সম্মুখে আইল পুনর্ববার । 
আকাশে অমর গণ পুষ্পরৃষি কৈল 
জয় জয় শব্দ দ্বিজ-সভা মধ্যে হিল । 
1বধিল বিধিল বলি হৈলু মহাঁধ্বনি 
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন যত ন্পমণি । 

হাতেতে দধির পাত্র লয়ে পুষ্পমাল। ূ 

দ্বিজেরে বরিতে যায় দ্রুপদের বাল। ! 

দেখিয়া বিস্মিত হৈল সব নৃপমণি 
ডাকিয়। বলিল রহ রুহ যাজ্ঞসেনি। 

ভিক্ষুক দরিদ্র এ সহজে হীন জাি 

লক্ষ্য বিধিবার কোথা ইহার শকতি !" 
রঃ মহাভারত | 

এখংনে বিস্ময় বিতক প্রভৃতি স্পট লক্ষিত হুইতেছে। 
অথ শুস্তরম | 

১৬২। এই রসে শান্তি স্থায়িভাব, অনিত্য- 
তাদি জন্য যে পদার্থ পরম্পরার অসারত্ব-জ্ঞান 
অথব। পরমাত্ম-স্বরূপ-জ্ঞান তাহাই অবুলনুন 

বিতাব। পুণ্যাশ্রম, ভগবানের ক্ষেত্র, তীর্ঘস্থান, 
নিকুঞ্জকাঁনন ও সাধু সঙ্গাদি উদ্দীপন বিভাব। 



১৩৮ কাব্যদপণ । [৩য় পরিই 

রোমাঞ্চ, অশ্রুপাঁতাছি অনুভাব | নির্বেদ, হর্ষ 
স্মরণ, মতি প্রতভৃতি ব্যাভিচারি ভাঁৰ। সচ্চরিত্র 

ব্যক্তি ইহার নায়কযোগ্য | 
উদাহরণ । 

£ কতদিনে যজ্ঞকে ছুই হইল নন্দন 

তদস্তরে দেবমালী দৃঢ় করি মন | 
সংসার বাসনা 'সুখ দিয়া বিসর্জন 

আপনার সঞ্চিত যতেক ছিল ধন । 

সমান করিয়! ভাগ দিয়া ছুই জুতে 

অরণ্যে গেলেন দ্বিজ ভার্য্যার সহিতে | 

জট চীর পর্রিধানে হইয়া তপস্থী 
নশ্র্দার ভীয়ে শিয়া উত্তরিলা খষি ॥” 

মহাভারত । 

অহঙ্কার ও কীর্তি-লীভ-বাসন€বিরহিত বলির? 
শান্তরস; দানবীর, ধর্খ্ববীর ও দয়াবীর হইতে পৃ্থক্। 
তবে যদি সর্ধপ্রকার অহঙ্কার বিরহিত হয় তাহ্ণ হইলে 

দানবীর, ধর্মবীর, দয়াবীর ও দেববিষয়িণী রতি প্রভৃতি 
শান্তরসের যোগ্য হইতে পারে। 

দেববিষয়িণশ রতি যথ" 

“ আমার পরমবিদা সেই দেব হরি । 

যার নামে অশেষ বিপদ হইতে তরি ! 

তাহ ছাড়ি অন্য পাঠ' পড়ে যেই জন। 

অমৃত ছাডিয়। করে গারল ভক্ষণ ॥ 

৬ 



ওয় পরি] বসল রল। ১৬৯ 

তবে দৈত্য পাষাণ কাধিয়া ভার গলে । 
ক্রোধমনে ফেলাইল সমুদ্রের জলে । 

শিশুর সম্ভ্রম কিছু নহিল তাহায় ! 

নিমগ্ন করিয়া ডিত্ত গোবিন্দের পায়? 

ডাকিয়া বলিল শিশু রাখহু সহ্কটে | 
তোমার কিস্কার মরে ছুষ্টের কপটে ॥ 

অবশ্য মরণ, নাথ ! ছুঃখ নাহিভায়। 

সবে মাত্র ভজিতে নারিল্নু রাওণ পায় ॥৮ 
মহাভারত । 

অথ সুনীন্দ্র সম্মত বসল রয় । 

১৬৩ । পুভ্রাদির প্রতি পিত্রাদির ষে স্বাতাঁ- 
বিক ন্রেহ, তাহার নাম বাৎসল্য অথবা বহুল 
রস। এই রসে শ্বেহ স্থায়িভাব। পুভ্রাদ্দি আলম্বন 

বিভাব, এ পুক্রাদির চেষ্টা বিদ্যা ও শোর্য্যাদি 
উদ্দীপন বিভাঁব; আলিঙ্গন, অঙগম্পর্শ, শির- 
শচ্স্বন, অবলোকন, পুলক, মস্তকের ভ্রাণগ্রহইণ 

গু ন্েহাপাঁত প্রভৃতি কার্য্যগুলি অন্নুভাৰ 
এৰং অনিষ্টীশঙ্কা, হর্ষ এবং গর্বাদি ব্যতিচারি- 
ভাব। 

উদাহরণ । 

“কোথায় গোপাল ওরে বাছু বাছাখন । 
নম়ন পূতলি মোর হৃদয়-রতন ॥ 

এডি 
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জননীর ডাক শুনি গোপাল খাপিয়া। 

আধ কথ] কন গল! বাহুতে ছাঁদিয়া | 
বাহুযুগে ছীর্দি রাণী লইলেন কোলে । 
হৃদয় মাঝারে যেন নীলকাস্ত দেখলে ॥ 

ল্লেছে কাদি বলে রানী কপোল চুস্িয়া, 
কেন বাছা! বনে যাও মোরে না বলিয়। ॥ 

জাম জুদাম রাম দাম বসুদাম, 
ঘরে খেলো সকলে মিলিয়া অবিরাম ॥ 

গ্হ কর্ম করি বটে বনে থাকে মনঃ, 

কত শঙ্কা! হয় মনে অরে বাপ ধন ॥” 

ভক্তিতরঙজিনী | 

অথ বিরোধিরস । 

১৬৪। যাহা ষে রসের বিরোধী তাহা নিম্নে 
প্রকটিত হইতেছে। 
করুণ, বীভহুস, রোদ্র ৃ 

সি (--আদ্যরষের বিরোধী 
বীর ও ভয়ানক 

ভয়ানক ও করুণ ... ..'হাম্তরসের রঃ 

আদ্য ও হাস্যরপ.*.. ..করুণ রসের » 

হাস্য, আদ্য, ও ভয়ানক)...রৌদ্ররসের  ,, 
ভয়ানক ও শান্ত ... ...বীররষের ্ 

আদ্য, বীর, রৌদ্র, 

হাস্য.ও শান্তরল ৃ ১০০০০০০ $, 
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বীর, আদ্য, রৌদ্র 

হাস্য ও ভয়ানক 

আদ্যরন ... ... **বীভৎ্সরষের ,, 

ইহাদিশের সমাঁবে শ প্রকার পরে কথিত হইবে | 

১৬৫ | উন্বাদাদি যে কএকটী ব্যভিচারি-ভাৰ 
উক্ত হইয়াছে তাহার! কোন কারণ বশত? যদি 

কোন স্থানে স্িরত। শ্রাপণ্ত হয়, তথাপি তাহা - 
দিগকে স্ায়িভাবের মধ্যে গণনা করা যাইতে 

পারে নাঃ কারণ, পাত্রেতে স্থায়িত্ব বিষয়ে 
উহাদিগের অত্যন্ত সংযোগ দেখিতে পাওয়। যায় 

না, কোঁন না কোন সময়ে অন্তর্থিত হইয়া পড়ে । 
যেমন বিক্রমোর্বশী নামক ত্রোটকের চতুর্থান্কে 
পুরুরবার উগ্মাদ একরূপ স্থির হইয়াও স্ফিরতা 

প্রাপ্ত হয় নাই সুতরাং তদবচ্ছায় তাহাকে স্থারি- 

ভাঁব বলিয়া উল্লেখ করেন নাই ! 
১৬৬ । রম+ভাব, রসাভান, ভাবাভাস ভাব- 

শান্তি, ভাবোদয়, ভাবমন্ধি ও তাবশবলতা, 

ইহারা সকলেই রন অর্থাৎ আস্বাদন ধর্মোপ- 
যোগী বলিয়। “রন” এই শব্দের প্রতিপাদ্য 
হইতে পারে, একথা! কেহ কেহ ব্যক্ত করিয়! 

গিয়াছেন। 

,.শোন্তরসের বিরোধী 
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অথ ভাব। 

১৬৭। দেবাদি বিষয়িণী যে রতি অর্থাৎ দেবতা 

মুনি ও পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ফে 
অনুরাগ তাহার নাম ভাৰ এবং সঞ্চারি ভাবের 

প্রাধান্য থাকিলেও তাঁহাকে ভাঁব* বলা যায়ঃ 

আর বিভাবাদি স্প্$ লক্ষিত ন| হইয়া কেবল 

অপ্প পরিমাণে স্ারিভাবের উদ্বোধ হইলেও 

ভাব হইয়। থাকে। 

১৬৮। যেরূপ ভক্তিভাব ও বাৎনল্যভাৰ 

তদ্রপ সখ্য ভাব ও দাস্যভাব নাষে আরও হুইটা 
ভাঁব আছে, তন্ষধ্যে সখাঁর প্রতি অন্ুরাগকে 
সখ্যভাৰ কহে এবং প্রভুর প্রতি দাসের অনু- 
রাগকে দাস্যভাৰ কহে, কিন্তু বিট্বিচনা করিয়া 

দেখিলে? ভাবহীন রস ও রসহীন ভাব কখনই 
দেখিতে পাওয়া ষায় না, পরস্পর দ্বার পরস্পর 

পরিপুষ্ি লাভ করিয়া থাকে। 
* বৈভাবাদি দ্বারা অভিব্যক্ত রত্যাদি যেমন চিদাৰন্দ চমক ররাপে 

পরিণত হুইয়! রসত্ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ন্ন্বকার্ধ্য কারণ দ্বারা দেবাদি 
বিষয়িণী রতিও চিদানন্দ শ্বরপ প্রাপ্ত হইয়া, ভাঁবপদ বাচ্য ছইয়। 
থাকে । চমতকারের অত্বাসত্্ব ভেদাহ্থস্বারে ইহাদেরও ভেদ উপলব্ধ 
হইবে । 

শ ভাবহীন রস ও রসহ্ীন ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না) পরম্পর 
পরম্পরের পরিপু্টি বর্ধন করিয়! থাকে, এই কথ। বলাতে সঞ্চারি, 

' ভাবের প্রাধান্য আপনিই সমুপস্ছিত হইতেছে । 
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দেববিষরিণী রতি যখ_ 

“ তুমি ইন্দ্র তুমি চক্র তুমি দিবাকর 
আকাশ পাতাল ভুমি দীর্ঘ কলেবর ॥ 
আত্ম,রূপে চরাচর জীবে তব স্থিতি | 

তব তত্ব জ্বানিবারে পারে কার মতি ॥ 

এ ভব সংসারে পার কর নারায়ণ। 

এত স্তৃতি করি ভীদ্ম ধ্যানে দিল! মনঃ ॥” 
মঙ্বাভারত | 

এই উদাহরথে ভীম্মের নান্তায়ণ-বিষয়ক রতি স্পট 

লক্ষিত হইতেছে। 
মুনিবিষয়িণী রাতি যথা_ 

“ কতদুর যান তারা করি পরিশ্রম । 

সম্মুখে দেখেন অত্রিযুনির আশ্রম ॥ 

প্রবেশিয়া তিনজন পুণ্য ভপোবন । 

বন্দন। করেন অত্র মুনির চরণ ৮ 
রামায়ণ। 

গুকজনের প্রতি অন্থরাগ যখা 

“« আ্রীরবাম বলেন পিতৃ আজ্ঞ। শিরে ধরি | 

বিলম্ব না করি আর চল যাত্রা করি ॥৮ 
রামায়ণ। 

আদিপদে রাজবিষয়িণী রতি যথা-_ 
« চন্দ্রে সবে যোলকল। হ্রাস বৃদ্ধি তায়। 

কষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষটি কলায় ॥ 
পদ্িনী মুদয়ে আধি চক্দ্রেরে দেখিলে! 

কৃষ্ণচন্দ্র দেখিতে পম্িনী আখি মিলে ॥” 
অনর্দাম্লল। 
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ব্যভিচারি প্রাধান্য যখা_ 
«“ গিরির পাশেতে শিয়া, গৌরী ছিল দাড়াইয়া, 

লজ্জা! পেয়ে বিয়ার কথায়। 

কমল কুসুম দলে, . গণনা করেন ছলে, 
যেন মনঃ অন্য দিকে ধায় ॥” 

| কুমারসম্ভব ৷ 

এখানে অবহিণ্থা নামক সঞ্চারিভাঁবের প্রাধান্য 

দেখা যাইতেছে, কারণ, এখানে পার্ধভীর শিব প্রসঙ্গ 
জাত হবের অন্থভব নণ হইয়া, লশল। কমল দল গণন 
স্কলে তাহার গোপনই ঝটিতি উপলব্ধ হইতেছে । 

উদ্বুদ্ধমাত্র স্থায়ী যখা- 
«€ একে ক্ষেপী দিগম্বর, তাছে মদনের শর 

দহে মন: ধৈর্য্য নাহি পান। 
তৃষাযুত পৃত্রনয়ন, ত্র্িনয়নে ঘন ঘন, 

গেখরীর বদন পানে চান ॥ 
কিছু আর নাহি জ্ঞান, বিষ্বাল শ্রীভগবান্, 

থর থর উর-স্থল কাপিতে লাগিল । 

ঘর্্াঞ্চিত হৈল অঙ্গ, খ্যানেতে দিলেন ভঙ্গ, 
শশীর উদয়ে যেন সিন্ধু উথপিল ॥” 

, কুমার সম্ভব । 
এখানে উমামুখাবলোকমরূপ অন্ুভাঁবদ্বার1 অব্ভ- 

ব্যক্ত ভগবানের রতি, উদ্দীপমবিভাবাদ্দি কৃত পরি- 
পোষ রাহিত্য হেতু রসত্ব প্রাণ্ত না হইয়, ভাবত প্রাণ্ড 
হইয়ণছে। 

সধ্যভাব যখা--পুগুরীক ও কপিঞ্জল বৃত্তান্ত্রে দেখ । 
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দাস্যতভাঁব যথা-- 

“ তুমি প্রভু আমি দাস ইহা যাতে নাই। 
বন্ধন ছেদক সেই মোক্ষ নাহি চাই 1% 

৪ ভভিতরঙ্গিণী। 

অথ রসাভাস ও ভাবাভান। 

১৬৯। অনুচিত ভাবে রস ও তাৰ প্রবর্তিত 

হইলে, যথাক্রমে রসাভাম ও ভাবাভাস হইয়া 
থাকে। 

রসাঁভাঁস যখা-_ | 

১৭০। মুনিপত্ী, গুরু-পত্তী ও উপনায়ক 
বিষয়ে রতি; বহুনায়কে ও অন্ুভয় বিষয়ে অনু- 
রাঃ গ্রতিনায়কে, অধমপাত্রে* ও তির্ষ্যক্ 
জাতিতে আদ্যরস; গুরুর + গ্রতি কোপ প্রকাঁশ 
করিয়া রৌদ্ররসের অবতারণা, নিষ্ঠাহীন ব্যক্তিতে 
শান্তরস; নিরপরাধ ব্যক্তির হুনন বিষয়ে ও 
্রন্মবধাদিতে উৎসাহ; জ্বীব ? নীচ প্ররুতি 
অর্থাৎ ভীরু ম্বভাৰ ব্যক্তিতে বীররদ ; উত্তম 
প্রকৃতি ব্যক্তিতে ভয়ানক রন; বহুদর্শ ও বুদ্ধি- 
মান্ ব্যক্তিতে অদ্ভুত রস ইত্যাদি অনুচিত ও 
বিরুদ্ধ বিষয় বর্ণিত হইলে এবং গুরুজন হীঁন্তা- 

* অধমপাত্র অর্থাৎ অসৎকুলজাত । 
1 অর্থাৎ গুরুজন রৌদ্ররসের আলম্বন বিভাঁব হইলে 
1 ধৈর্য্য, বীর্ষ্য, গাভীধ্য, উৎসাহ ও বিক্রম প্রত্তৃতি গুণইীন ও ছল 

পরায়ণ ব্যতিচকে স্ত্রীনীচ প্ররুতি বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন । 
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রসের আঁলম্বন হইলে রস ন! হইয়া রসাঁভাস হইয়! 
থাকে। ৩ 

গুকপত্বী গত অন্বরাগ যথা 
“« পরম সুন্দরী দেখি গুকর রমন্তী। 

তারে হরিবারে ইচ্ছা করে জুরমণি। 

এক দিন গেল মুনি স্নান করিবারে 

দেখে ইন্দ্র গুকপত্বী আছে এক ঘরে 1" 
ইত্যাদি মহাভারতে দেখ ! 

অন্নভয় নিষ্ঠ অন্করাগ-_যথ। মালতীমাধবে মালতীর 

প্রতি নন্দনের অহ্বরাঁগ.। এই অন্থরাঁগ একনিষ্ঠ বলিয়। 
রসাভাঁস হইয়াছে । 

মহা মহোপাধ্যায় ভমল্লোচনকার বলেন যে অন্থ- 
রাগ প্রথমতঃ একনিষ্ঠ ছইয়। পশ্চাৎ উভয়নিষ্ঠ হইলেও 

রসাভাস হয়।, 
রৌর্জাভাঁস-_যখ। 

« এই সে শরীরে ভাপ সম্বরিতে নারি 1 

পশ্চাতে করিলা পণ কৃষ্ণ হেন হারি ॥ 
তব কত কর্ন রাজা দেখহু নয়নে । 

দ্রোপন্বীরে পরিহাস করে হীন জনে ৪ 
এই হেতু ভোমণতে জন্মিল বড় ক্রোথ। 

ক্ষুদ্র লোকে কন্ছে কথা৷ নাহি কিছু বোধ ॥” 
মহাভারত । 

এখানে যৃথিষ্ঠিরের "প্রতি ভীমের ক্রোধ কুওয়াতে 
রৌন্রাভাঁম হইল। 



৩র পরিঃ] শাণ্ত ও বীররসাঁভাঁন। ১১৭ 

শাস্ত রসাভাল-যখা 

“ চলিল যে কালনেমী, রাবণ আদেশে । 

গন্ধমাদনেতে গেল ভপস্বীর বেশে | 

পবন গমনে চলে বীর হনুমীনৃ। 

কালনেমী উপনীত ভার আগুয়ান ॥ 

মায়া স্থান সূজিল মধুর ফুল ফল। 

কলসী ভরিয়া রাখে সুবাসিত জল 

জটাভার শিরেতে বাকল পরিধান | 

হতে করে জপমালা করিতেছে ধ্যান ॥৮ 
রামায়ণ। 

এই উদাহরণে হ্থীননিষ্ঠব্যক্তিতে শীস্তরন বর্ণিত 
হওয়াতে উহ্থা শীম্তরস না ছইয়! শীম্তরসের আভাস 

হইল । 
বীর রসাভাস-_যখ। 

“ মায়া সীভা কেটে ছিল পুত্র ইঞ্জিজিত ৷ 
সাক্ষাতে কাটিয়। সীতা ঘুচাইব ভীত॥ 
হাতে করি লয় রাজা খজা এক ধার]। 

কুড়ি চক্ষু হৈল যেন আকাশের তার! ॥ 
ছুই প্রহরের রবি অঙ্গের কিরণ। 

কালাস্তক যম যেন কষিল রাবণ ॥ 

সীতারে কাটিতে পবনের বেগে যায় । 
রাবণের পাত্র মিত্র পিছে পিছে ধায় ॥ 

খড় হাতে ধায় বীর অশোকের বনে। 

কার সাধ্য প্রবোধিয়! ফিরায় রাবণে & 
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প্রবেশ করিল গিয়া অশোকের বন । 

রাবণে দেখিয়া সীত! করেন ক্রন্দন ॥% 
রামায়ণ। 

এই উদাহরণে জ্ত্রীবধে উৎসাহ প্রকাশ করাতে 
বীররম ন হুইয়1 বীররসের আভাস হইল | 

হাস্য রসপাভাস--ষথা। 

« পথি মধ্যে অফ্টাবক্রু যুনিরে দেখিয়া । 
উতঙ্ষ তাহার শিষ্য উঠিল হাসিয়া ॥" 

গুকজন হাম্যরসের আলম্বন হওয়াতে এখানে 
হাস্যরস না হুইয়1 তাহার আভাস হইল | 

অথ ভাবাভাস। 

১৭১। বারবনিতা ও অননুরাগিণী কামিনী 
প্রভৃতি লজ্জা ও চিন্তাদদির বিষয় হইলে ভাব ন! 
হইয়! ভাবাতাস হইয়। থাকে । 

উদাহরণ । 
« এত শুনি কীচক হইল হ্ৃষ মনঃ। 

শীঘ্রেগতি নিজ গৃহে করিল গ্রমন ॥ 

নান! গন্ধ চন্দনাদি অঙ্গেতে লেপিত ৷ 

দিব্যরত্ব অলঙ্কার অঙ্গেতে ভূষিত ॥ 

সৈরিক্ত্রীর চিন্তা করি বিরহ ছুতাশে। 

ক্ষণে ক্ষণে দিনকর নিরখে আকাশে এ 

কতক্ষণে হুৰে অস্ত দেৰ দিবাকর । 

গুন বাহিরার পুনঃ প্রবেশয়ে ঘর | 
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হেথা কৃষ্ণ] ভীমেরে. করিল সমাচার ॥ 

ন্ৃত্যাগারে ব্লাত্রিতে আনিবে 'ছুরাচাঁর ॥” 
_ মহাভারত । 

এখানে কীচকের চিস্তা ভাব ন1 হইয় ভাঁবাভাসে 
পরিণত হুইয়াছে, কারণ ভ্রোপদী উহ্ছার প্রতি নিতাস্ত 

অন্থরাগিণী। 
অথ ভাঁবশান্তি। 

১৭২। পুর্বোস্তিন্ন ভাবের যে নিরত্তি তাহার 
নাম ভাব শান্তি । 

উদাহরণ । 
«কি কহিব বিস্তার কাল । 

পেয়ে ছিল মনোমভ ভাল ॥ 

আপনার মাথা খেয়ে, মোরে না কহিল মেয়ে, 
তবে কেন হইবে জঞ্জাল। 

হায় হায় হায়রে গোসাই। 
পেয়ে ছিনু সুন্দর জামাই। 

রাজার হয়েছে ক্রোধ না মানিবে উপরোধ 

এ মরিলে বিগ্কা জীবে নাই ।” 
বিদ্যাহন্দর | 

এই সকল হুঃখস্থচক বাক্য দ্বার! স্পট লক্ষিত 
ইহতেছে যে রাণীর পুর্ধেদৃভিন্ন উগ্রতার শাস্তি হই- 
ফ্াছে। 

অথ ভাতাদয়। 

১৭৩। একভাঁবের পর যে অন্য ভাবোদয় 

তাহার নাম ভাবোঁদয়। ভাবোদয়ে পূর্বোস্তিন্ 
ভাৰ বিলুপ্ত হয় না| 
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উদাহরণ! 
« পড়িয়! আছিলা রাজা -ভূমির উপর । 

বানযুগে ভর দিয়া! উঠিল সত্ব ॥ 
রিপু নাশ শুনি রাজা পরিতোবান্বিতে। 

পাওবের যুণ্ড রাজা চাকিলা দেখিতে ॥ 

ধন্য. মহাবীর তুমি গুকয্প নন্দন। 
আমার পরম কার্য করিলা সাধন ॥ 
পঞ্চ যুও দেও আমি দেখিব নয়নে । 

ভীমের মস্তক আজি ভাক্ষিব চরণে ॥ 

শুনি পঞ্চ মুড ড্রেখেণি দিলা সেইক্ষণ। 
হাত বুলাইয়! দেখে রাজ। দুর্ষ্যোধন ॥ 

রুষ্তার দ্বিতীয় পুত্র ভীমের আকরুতি | 

ভীম বলি সেই যুণ্ড নিলা কুকপতিত ৪ 

ছুই করে সেই যুও ভাঙ্গিলেন তায় । 

তিল তুল্য সেই মুণ্ড গু'ড়। হয়ে যায় ॥ 
দেখিয়া কোৌরবপতি মানিলা বিল্ময়! 
পাও্ডবের মুড নহে জানিল নিশ্চয় ॥ 

একে একে পঞ্চ যুণে ভাঙ্গি দুর্ষে্যাধন । 

জানিল1 পাগুব নহে এই পঞ্চ জন ॥ 

পর্বত সদৃশ মম গদা গুকতর। 
কতবার মারিরাছি মক্তক উপর॥ 

পর্ব ভাঙ্গিতে পারে করিলে আধাড । 

ছুরস্ত রাক্ষলগণে করিল নিপাভ ॥ 
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মারে বক হিড়িম্ব কিনার নিশাচর । 

জটাস্সুর কীচক শতেক সহোনর ॥ 

হেন ভীমে কাটিবারে দ্রেখণির কি হাত । 
এত বলি নিশ্বাস ছাড়িল। কুকনাথ ॥ 

মনোছুঃখে কহিলেন দ্রোণের নন্দনে । 

দ্রেপদীর পঞ্চপুভ্র এই পঞ্চজনে । 
শিশুগণে সংহারিয়! কি কার্য্য সাধিলা | 

কুককুলে জলপিও দিতে না রাখিল। |” 

মহাভারত | 

এই উদাহরণে ছুর্য্যোধনের হর্ষ নামক ভাবের পর 

বিষাদ নামক ভাবের উদয় হইতেছে, এজন্য এটী 
ভাঁবোঁদয়ের অতি সুন্দর দৃষ্টীত্ত হইল । 

অথ ভাবসন্ধি | 

১৭৪। পরস্পর ছুই ভাবের যে মিলন তাহার 
নাম ভাবসন্ধি। 

.. উদাঁহরণ। 

“ নাহি জানি বিস্তার কেমন অনুরাগ । 

পাতাল সুড়ঙ্গে বুঝি আসেযায় নাগ ॥ 

নিত্য নিত্য আসে যায় আজি আমিবেক। 

দেখা পেতে পারি কিন্তু কেবা ধরিবেক ॥ 

হরিষ বিষাদ ছৈল একত্র মিলন | 
আমার ঘটিল দূর্যেযাধনের মরণ | 

বিদ্যাস্থন্দর | 

ছুর্্যোধনের স্বত্যুতে হর্ষের পর ৮০৪ উদয় ছই- 



১২২ কাবাদপণ। [৩য় পরিঃ 

য়াছিল এখানে হর্ষ বিঘাদ একত্র উদ্দিত ছওয়াঁতে ভাব- 

সান্ধ হইল | 
অথ ভাব শাবল্য। 

১৭৫। তিন চারি বা ততোধিক ভাবের ষে 

একত্র সংমিলন তাহার নাম ভাৰ শাবল্য | 
উদাহরণ | 

“ ফল হুঁ বহ্ছির্গভাঁ হইল। জানকী। 

লইতে আইলা চুউ রাবণ পাতকী। 
ধরিয়া সীতার হাত লইল। ত্ত্বরিত্ত । 

জানকী বলেন বিধি এ কি বিপরীত ॥ 

ছুরাচার দু'র হরে পাপিষ্ঠ দুর্্জন | 

আমা লাগি হবে তোর সবৎশে মরণ ॥ 

রাবণ বলিল সীতে ! শুনহ বচন। 

আত্ম পরিচয় করি আমি দশানন ॥ 

রাক্ষসের রাজা আমি লঙ্কা -নিকেতন | 

কুড়ি হাত কুড়ি চস্ফুঃ দশ'টী বদন | 

তপস্বীর বেশ ধরি আলি তপোবন । 

অনুগ্রহ কর মোরে আমি দাস জন ॥ 

ভ্রিসভুবন আমার ভয়েতে কম্পমান । 

মনুষ্য রামেরে আমি করি কীটজ্ঞান ॥ 
কোপান্বিত্ভা সীভাদেবী রাবণ-বচনে ? 

রাবণেরে গালি দেন যত আসে মনে ॥ 

অধর্শ্ি্ঠ অধন্য অগণত ছুরাচার ! 
করিবেন রাম ভোরে সবৎশে সৎহার ॥ 
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শ্রীরাম কেশরী তুই শৃ্পাল যেমন । 
কি লাহসে বলিস তীাকারে কুৰচন ॥ 

করে ছুট কুড়িপাদী দত্ত কড়মড়ি। 
জানকী কীপেন যেন কলার বাগড়ি। 

প্রাকাশি রাক্ষন মুর্তি অতি ভয়ঙ্কর | 
অধিক ভর্জন করে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥ 

. কি গুণে রাষের প্রতি মজে ভোর মনঃ। 

বাকল পরিয়! যে বেড়ায় বনে বন। 

দেখিবে কেমনে করি ভোযার পালন । 

তাহ শুনি জানকীর উড়িল জীবন ॥ 

জানকী বলেন অরে পাতকে রাবণ । 

আপনি মরিলি দু আমার কারণ ॥ 
দৈবের নির্ধন্ধ কতু নাহয় খণ্ডন । 
নতৃবা এমন কেন হবে সংঘটন ॥ 
যিনি জনকের কন্যা রামের রমণী । 

যাহার শ্বশুর দশরথ ন্পমণি ॥ 

আপনি ত্রিলোক যাঁতা লক্ষ্মী অবভার । 
তাহারে রাক্ষসে হত্র একি চমৎকার ॥ 

ত্রাসেতে কাদেন সীতা হুইয়া কাতর । 
কোথা গেলা প্রাড়ু রাম গুণের সাগর ॥ 

অত্যন্ত চিক্তিতা নী করেন রোদন ! 

এমন সময়ে রক্ষা করে কোন জন? 
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মধুর বচনে যত বুঝায় রাবণ । 
বিবাদে জানকী ভভ করেন রোদন 1৮ 

রামায়ণ । 

এই উদাহরণে যথাক্রমে ক্রোধ, শঙ্কা, অস্থয়, 

আবেগ, অমর্ধ, ত্রাস, বিষাদ, গ্লানি ও চিন্তা এই সমস্ত 

ভাবের একত্র সমাবেশ দেখা যাইতেছে, অতএব ইহ" 
ভাঁবশাবল্যের একটী সর্ধাঙ্গ সুন্দর উদাহরণ হুইল । 

ইতি কাব্যদর্পণে রসবিচার নামক 
তৃভীয় পরিচ্ছেদ । 

চতুথ পরিচ্ছেদ । 

অথ গুগ। 
১৭৬ । রস ও রচনা পর্রিপোষক এবং শ্রব- 

ণের আনন্দদায়ক ধর্ম বিশেষকে গুণ কছে। 
ইহ! দ্বারা ' পদ সন্দর্ভের সৌকুমার্য্য, ওজস্বিতা ও 
প্রসন্নতা ব্যক্ত হইয়া থাকে । 

১৭৭ | শোঁ্য্য বীর্য্যাদি গুণগ্রাম, যেরূপ আত্মার 
উৎকর্ষ বর্ধন করে, মাধুর্যযাদি গুণগ্রামও নেই- 
রূপ কাব্যের আত্মভূত যেরস তাহার অত্যন্ত 
উৎকর্ষ সংবর্ধন করিয়া থাকে। এই ৭ তিন 
প্রকার-__-বথা, মাধুর্য্য, ওজঃ ও প্রসাদ। 

* সীতাছরণের মধ্য হইতে এই প্রস্তাবটা গৃহীত হইয়াছে এবং 
তন্মধ্যে যে অংশগুলি নিতান্ত অনাবশ্যক বোধ হইয়াছে সে গুলি 
পরিহৃত হইয়াছে | 



৪র্থ পরিঃ] মাধুর্য ॥ ১২৫. 

অথ মাধুর্য | 

১৭৮। যে গু৭ থাকিলে, কাঁব্যনাটকাঁদির 
রচনাদি শ্রবণমাত্রেই* চিত্ত দ্রবীভূত হয়, তাহার 

নাম মাধুর্য। ইহা আদ্য, করুণ, বিপ্রলত্ত ও 
শান্তরমে অপেক্ষাকৃত অধিক অনুভূত হইয়া 
থাকে। 

মাধুর্য ব্যঞ্জক বর্ণ যখা__ 
১৭৯। "টবর্ব্যতীত যে কোন বর্গের পঞ্চম 

বর্ণ বদি সেই নেই বর্গের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় 
বা চতুর্থ বর্ণের মন্তকগত হয়, ও র, ণ, ক, ত, 
এবং ল যদ্যপি অসংযুক্ত ও লঘু হয় এবং রচন! 

যদি সমাস-বিহীন বা অপ্প সমাস যুক্ত হয় তাহা 
হইলে এ সকল বর্ণ বা রচনা রস-বিশেষের 

শপ ৮ ৮ 

+ মাধুর্য গুণ দ্বারা লকল চিতই ষে দ্রবীভূত হয় এরূপ নহে, কারণ 
মন্ষ্যজাতির কর্কশ ও কোমল এই ছুই প্রকার চিত্ত যথাক্রমে বজবৎ 
কর্কশ, ন্বর্ণবৎ কর্কশ ও জতুবৎ কর্কশ এব মধুণ্খব কোমল, নবনীত- 
বং কোমল, ও অহ্ৃতব কোমল এই ছয় প্রক।রে বিভিন্ন হয়» তন্মধ্যে 
যাহাদিশের চিত্ব বজ্জবৎ কর্কশ তাহাদিগের মনঃ কোন রূপেই জরবা- 
ভূত হয় না? যাছাদের চিত্ত স্বর্ণবৎ কর্কশ তাহাদিগের মনঃ বহুকষ্টে 
দ্রবীভূত হয় ; আর যাহাঁদের চিত্ত জতুবৎ তাহাদিগের মনঃ অপেক্ষা- 
কৃত সহজে গলিত হয়। তদ্রপ কোমলতা পক্ষে মধু্খৰৎ কোমল 
চিত্ত সহজে, নবনীতবৎ তদপেক্ষা সহজে, গলিত হয় এবং যাহাদিগের 
চিত্ত অমৃতবৎ কোমল তাহাদের চিত্ত স্বভাবতই গলিত অর্থাৎ সেইরূপ 
চিত্তকে দ্রবীভূত করিতে আর প্রয়াস পাইতে হয় না । 

শ হট, গর, ্স, ভ্ঘঃ। ঞঃ €2 ঃ গী) | স্তঃ ন্, নাঃ ন্। 

ক্স) হু) যব ভ। 



১২৬ কাব্যদর্পণ । [৪র্থপরিঃ 

মাধুর্য ব্যক্ত করিয়া দেয়। এক প্রক্কৃতিক ব্ণ 

মাধুষ্য ব্যক্ত করিতে পারে না । . 
উদাহরণ । 

*“ কদঘ্বের কুঙ্জবনে বিহুর সানন্দ মনে, 

শীতল সুগন্ধ মন্দবায় ! 

ছয় খতু সহচর বসন্ত কুসুম শর; 

নিরবধি সেবে রাঙ্গা! পায় ॥৮ 
অনদাঁম্গল্ । 

যথা বা 

“ বসন্তে বাসন্তী বটে অতি মনোহর 
সেৌরভে আকুল করে পথিক নিকর । 

শ্টামল পল্লব গুলি বায়ু ভরে চুলি ছুলি 

মোহিত করয়ে বটে নয়ন যুগল । 
কিন্তু মঞ্জতর শৌভ। ধরে তব দল ॥” 

চারু-গাথ]|। 

১৮০। টবর্ণের মধ্যে ট ও ঢযদি স্বয়ং লঘু 
হইয়া অন্য কোন অসংযুক্ত লঘ্ববর্ণের পর অবস্ছিত 
হয় এবং ট যদি পদের শেষে না পড়ে তাহ! 

হইলে, মাঁধুষ্যের কোন হানি হয় না 
যথা 

« নব নাগর নাগরী মোহনিয়া । 

রতি কাম নী নট শোহনিয়া ॥ 

কত ভাব ধরে কত হাব করে; 

রসসিন্ধৃতরে ভবতারণিয়া । 



৪র্থ পরিঃ] মাধুর্য | ১২৭ 

নুপুর রণ রণ, কিন্কিণী কপ কণ 
ঝঞ্ণ ঝণনন কঙ্কণিয়া |” 

বিদ্যাসুন্দর | 
এক প্রক্কৃতিক বর্ণ যথা 

£ সে কাস্ত নয়ন প্রাস্ত আকর্ণ বিশ্রান্ত। 

তাই চিস্তি মম স্বান্ত নিতান্ত অশান্ত ॥% 

এখানে কেবল “স্ত+” সঙ্কলিত হওয়াতে কবিতাটা 

মাধুর্যযবতী না হইয়া বরং কাকশ্য প্রকাশ করিতেছে ॥ 
১৮১। রস ও ভাবের গাঢ়তা ন! থাকিলে, 

কেবল মাধুর্ধ্যাদি ব্যঞ্জক বর্ণ দ্বারা রচনা! পরিপু্তি- 
শালিনী হয় না। 
এই কথ দ্বার স্পফ$ই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গুণ রদ- 

ধর্ম ভিন্ন অন্যের ধর্ম নহে। 

উদাহরণ । 

“ মঞ্জুল নিকুঞ্জী বনে পঙ্কজ গহনে। 
মধু গন্ধে অন্ধ হয়ে ধায় ভূঙ্গগণে ॥ 

ইহ] দেখি কুরঙ্গনয়না অঙ্গ ভঙ্গে। 

গজেন্দ্র গমনে ধায় নানাবিধ রঙ্গে | 

কুস্তল কুলুমে ভূঙ্গগণ কন্দলিতে । 

পঙ্কজ ত্যজিয়া মন্দ লাগিলা চলিতে । 

কঙ্কণ ঝঙ্কারে ধনী বঞ্চনা] করিয়া | 

চঞ্চল লোচনে চায় অঞ্চল ধরিয়া ॥৮ ৬ 
স৮ | 

এখানে মাধুর্যযব্যগ্রক বর্ণের অভাব নাই এবং রস «. 



১২৮ কাবাদর্পণ ! [ ৪র্থপরিঃ 

ভাবাঁদিরও তাদদশ পুষ্টি নাই সুতরাঁৎ এই রচনাী 
সহৃদয় হৃদয়হারিণী হয় নাই। 

অথ ওজো গুণ | 

১৮২। রচনার যে গুণ থাকিলে, চিত্ত 

বিস্তার* রূপ দীপ্ত! উদ্দীগু হইয়া উঠে তাহার 

নাম ওজোগুণ। বীর, বীভৎস, ও রৌড্ররসে 
অপেক্ষারুত' ইহার আধিক্যের উপযোগিত। 

আছে। 
গওজোব্যঞক বর্ণ। 

১৮৩। বর্গের প্রথম বর্ণের সহিত মিলিত 
দ্বিতীয় বর্ণ ও চতুর্থ বর্ণের সহিত সঙ্গত তৃতীয়বর্ণ 
এবং উর্াধোভাবে শষ স ও র সতযুক্তবর্ণ এবং 
ট, ঠ, ড, ঢ, শ, ষ, স এই কটী বর্ণ আর যে সকল 
বাক্য সমাস বহুল ও যে সকল পদ্সন্দর্ভ উদ্ধত- 
ভাবে রচিত তাহারা সকলেই ওজোণগুণের ব্যপক | 

* সভামধ্যে ড্রৌপদীর ক্ষেশান্বর কর্ষণ প্রভৃতি দ্বেষজনক বিষয়- 
পরম্পরা সম্পর্কে, দিবাকর কিরণ ম্পর্কে সূর্য্যকান্ত মণির ন্যায় অতি 
নিপ্ধ সামাজিক গণের চিত্তের যে তেজন্থ্িনী অবস্থা সেই অবস্থা- 
(বিশেষের নাম চিত্ত বিজ্ভার | 

+ কীরাদিরসের ন্যায় বীরাভাসাদিরসেও ইহার উপযোশিতা আছে, 
কাব্য প্রকাশের বিরতিকাঁর চগ্িদাস বলেন, যে সর্বাপেক্ষা বীভৎস 
রসে ইহার উপযোশিত1 কম । 

নিদর্শন কৎ বলেন যে “হাস্য, ভয়ানক ও অদ্ভুত রসে মাধুর্য্য এবৎ 
ওজঃ এই উভয়েরই উপযোগিতা আছে । হাস্যরদে সততই মাঁধূর্য্ের 
আধিক্য ও ওজোগুণের স্ব্পতা হইলেই রচনা চিত্তহারিণী হয় । 
আর ভয়ানক ও অদ্ভুতে ওজোগুণের আধিক্য এবং মাধুধ্যের স্বপ্গতা 
হইলেই রচন। চিত্তাকর্ষিণী হইয়া থাকে । 



৪র্থ পরিঃ] ওজোগুণ! ১২৯ 

উদাহরণ | 

« মহাকদ্রে রূপে মহাদেব সাজে! 
ভভভ্ভম্ ভভভ্তমূ শিড1 ঘোর বাজে ॥ 

লটাপট জটাজ্ট সংঘউ গঙ্গা । 
ছল চ্ছন্ন্ টলউল্ কলক্কল্ তরজ1॥ 

ফণাঁকণ ফণাফণ ফণী ফণ্ন গাজে। 
, দ্রিনেশ প্রতাপে নিশানাথ লাজে ॥ 

থকদ্ধক্ ধকদ্ধাক্ জ্বলে বনি ভালে! 

ববশ্বমবু ববদ্বম মহাশব্দ গালে ॥ 
দলম্মল্ দলম্মল্ গলে মুণ্মালা | 

কিকউ সঞ্ভো মর] হুস্তি ছাল! ॥” 
অন্নদামঙ্গল । 

সমাস বহুল যখণ-_ 

“ জয় জয় হর রঙ্গিয়া 

কর বিলমিত নিশিত পরশু 

অভয় বর কুরঙ্গিয়া ৷ 

লক লক ফণি জট বিরাজ 

তক ভক ক রজনি রাজ 

ধক ধক ধক দহন সাজ 

বিমল চপল গঙ্ষিয়! ॥৮ 
অনদামঙ্গল । 

উদ্ধত রচনণ যখা 

£ উর্ধহাথ বিশ্বনাথ নাম গীত গাইছে । 
মার মার ঘের ঘার হান হান ইকিছে ॥ 



৬৩০ কাব্যদর্পণ। [ ৪র্থ পরিঃ 

ইপ হাপ দুপ দাপ আশ পাশ বাঁকিছে। 

অউ অত্র ঘউ ঘউ ঘোর হাস হাসিছে £” 
অমদামজল । 

যথণ বা 
« ধিক্ হিন্দু জাতি হয়ে আর্য্যবংশ 

নরকণঠহার নারী কর ধ্বংস! 

ভুলে সদ্দাচার। দয়া, সদাশয়, 

কর জআর্ধ্য ভূমি প্ুতি-গম্ধাময়, 
ছড়ায়ে কলঙ্ক পৃথিবী মাঝে ।” 

কবিতাবলী ৷ 

১৮৪। শুফ কা্ঠে অনলের ন্যায় ও স্বচ্ছ- 

পদার্থে জলের ন্যায় যে গুণ অতি শীঘু প্রবেশ 
করিয়। চিত্তকে " রসাবিষ্ট করে, তাহার নাঁম 

প্রসাদ গুণ*। সমস্ত রসে ও সমস্ত রচনাতেই 
ইহার উপযোগিতা আছে। এই গুণব্যঞ্রক শব্দ, 
শ্রবণ মাত্রেই অর্থ প্রতিপাঁদন করিয়া দেয় । 

উদাহরণ । 

£€ ন] দেখিৰ সে বদন ন1 করিব সে নয়ন 

না শুনি সে মধুর বাণী। 
আগে মরিবেন স্বামী পশ্চাতে মর্িব আমি 

এত দিন ইহা নাহি জানি। 
অনদামলগল । 

* যদ্দারা ব্যঙ্গ্যার্থের আঁপ্যাদ্যত্ব এবং অব্যঙ্গ্যার্থের আশ্বাদবিরহত 
অনায়াসে বুঝিতে পার! যায় £ আশ্বাদ্যব্যন্গ্যার্থের আম্বাদ নামক এন্প 
ধর্ম বিশেষের নাম প্রসাঁদ। ইতি রামচরণ। যেগুণ চিত্কে আবিষ্ট 
করে তাহার নাম আন্বাদাত্ম। শ্রসাদ ; ইতি চঙিদাস ॥ 



৪র্ঘ পরিঃ] ফ্লেষ। ১৩৯ 

এখানে শব্গখলি আবণ মাত্রেই যেরূপ অর্থ বোধ 
হইতেছে, এই শ্লোকোক্ত ককণ রজও সেইরূপ অতি 

শীত্বই চিত্বকে আঁবিষ করিতেছে । 

১৮৫ | কেবল শব্দ মাত্র ও বর্ণমাত্র যে গুণ- 

ব্যঞ্জক তাহ নছে, কারণ যে সকল শব গুণব্যঞক 

তাহার! সেই সকল শব্দাশ্রত রসতাবাদিরও 

ব্যগ্জক হইয়া থাকে। স্থুলত্ব স্ুক্ষমত্বাদি শরীর- 
ধর্ম যেরূপ আত্মধন্ম ও শোর্্যাদি আত্মধর্্ 
যেরূপ শরীর ধশ্ম বলিয়! প্রথিত ; কথিত মাধু- 
ধ্যাদি গুণগণের পক্ষেও শব্দগুণত্ব সেইরূপ 
গোৌঁণভাঁবে ও পরম্পরা সম্বন্ধে নিবদ্ধ । 

মাধুর্য, ওজঃ, প্রসাদ, শ্লেষ, সমতা, সুকুমারত", 

অর্থব্যক্তি, উদারতা, কান্তি ও সমাধি ভগবান্ দণ্যা- 

চাঁধ্য এই দশলী গুণের কথ] উল্লেখ করেন; কিন্ত কাব্য 
প্রকাঁশকার প্রভৃতি অতি বিচক্ষণ আলকস্কারিগণ মাঁুর্য্য, 
ওজঃ এবং প্রসাদ এই তিনতী মাত্র গুণের উল্লেখ 

কয়িয়ণ, অবশিষ্ট সাতটীর চখরিদী অন্যান্য অলঙ্কাঁরের 
মধ্যে এবং ক্লেষ, উদারতা ও সমাধি এই তিনটী ওজো- 
গুণের মধ্যে গণনা করেন। 

অথ ল্লেষ। 
১৮৬ | * যথাঁয় ভিন্ন ভিন্ন পদ সমুহ গুক্ষনের 

* ভগবান্ দণ্যাচার্য্য এই গুণের এইরূপ লক্ষণ করেন-_যথা 
শিথিল হইয়াও অশিথিলবণ, প্রতীয়মান অথচ অপ্প প্রাণাক্ষর-গুন্থিত_ 

যেবাকৃপ্রবন্ধ তাহার নাম মিষ্গুগ। 
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গাঁতা বশতঃ এক পদবৎ প্রতীয়মান হয় তথায় 
শ্লেষ নামক ওজোগুণ হইয়া থাকে। 

উদাহরণ | 
“ জাগহ বৃষভাণু-নন্দিনি মোহন যুবরাজে 

কি জানি স্বজনি রজনি ভোর, ঘু্ু ঘন ঘোষত ঘোর 

গভ যামিনী 'জিতদামিনী কামিনী কুল লাজে॥ 

অকৰণ পুন বাল অৰুণ, উদ্দিত মুদ্দিত কুস্গুদবদন ; 
চমকি চুষ্বি চঞ্চরী পছুমিনীক সদন-সাজে ॥ 

কুহরত হত কোক শোক, জাগত অব সবহু লোক, 

ওকসারিকা পিককাকলী নিধুবন ভরি বাজে ॥” 
জগদানন্দ পণ্ডিভ। 

এই উদাহরণের মধ্যে কতকগুলি পদ ভিন্ন ও কতক- 
গুলি অপ্প সমাঁসযুক্ত হুইয়াও গু্ষন কৌশলে এক 

পদবৎ প্রতীত হইতেছে । 
উদারতা | 

১৮৭। রচনার যে গুণ থাকিলে পদগুলি যেন 

নৃত্য করিতেছে এইরূপ বোধ হয় তাহার নাম 
উদ্বারতা। - 

উদাহরণ | 
ধুধুধুধুধু নেঁবত বাজে 

ঘন ভেখরঙ্ষ ভম ভম দশমাম দমদম, 

ঝণম্ন ঝম ঝম বাজে ॥ 

কত নিশান ফর ফর নিনাদ ধর ধর 

কামান গর গর গাজে ॥ 
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সব যুবান রজপুত পাঠান মজবুত; 

ফাষান শর যুত সাজে! 

ধরি অনেক প্রহুর্ণ, জরীর পহ্িরণ 
সিপাইগণ রণ সাজে ॥” 

লহহছ । 

এখানে ভোরঙ্গের * ভো+ ছুই কামানের « ক17 এবং 

পাঠানের “পণ” এই কটীশব্দ ত্বরিত উচ্গারণে লঘ্ঘু 
করিয়া? লইতে হইবে । 

অথ সমাধি। 

১৮৮। যেগুণ দ্বারা রচনার কোন স্থানে 

গাঁচত। ও কোঁন স্থানে বা শিথিলত। ব্যক্ত হয়, 

তাহার নাঁম সমাধি। 
উদাহরণ । 

“ কামরিপুকামিনী কামদা কামেশ্বরী । 

কৰকণ। কটাক্ষ কর কিছু ক্কপা করি 
রাজার আনন্দ কর রাজ্যের কুশল 
যে শুনে এ গীত তার করহু মঙ্গল ॥” 

 অর্থব্যক্তি। 8 

১৮৯। যেগুণদ্বারা ঝটিতি পদ পরম্পরার 
অর্থাবগতি হয়, তাহার নাম অর্থব্যক্তি। প্রসাদ 

নামক গণের সহিত ইহার একতা আছে এজন; 

ইহার উদাহরণ দিবার আর প্রয়োজন নাই। 
কান্তি ও শুকুমারত । 

১৯০। এই ছুইটা গুণের পৃথক সুত্র করিবশর- 
ঠ 
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প্রয়োজন নাই, কারণ বখন গ্রাম্যতা ও শ্রতি- 
কটুতা দোঁষের পরিহার বিহিত হইয়াছে তখন 
এইটী বুঝিতে হইবে ষে, শ্রাম্যতা পরিত্যাগের 
নাম কান্তি ও শ্রুতিকটুতা পরিহারের নাম 

স্মকুমারতা | 
উদাহরণ | 

“ শাদা শাদা চামর হাকায় ছুই ধারে” 

এই উদাঁহরণটী গ্রাম্যদেোষে দূষিত অতএব ইহার 

গ্রম্যদোষ পরিত্যাগ করিয়া যদি এইরূপে লিখিত 

হ্ুইত যথা-- 
“ ঢুলায় উভয় পার্থে বিশদ চামর ” 

তাহ1 হইলে এটী কান্তি গুণের সুন্দর দৃষ্টান্ত হইত। 
সেইরূপ-- 

“ যোষিতের চুড়ারত্ব কটাক্ষ ক্ষেপিয়া ” 
এরূপ না! বলিয় ইস্ার শ্রবণকটুত্ব দোঁষ পরিহার 

পূর্বক যদি এরূপে কথিত হইত যে-_- 

« রমণীর শিরোমণি অপাঙ্গে হেরিয়া ৮ 

তাহ! হইলে এটী সুকুমাঁরতাঁর সুন্দর দৃষটীন্ত হইত। 
১৯১। মার্গীভেদ রূপিণী সমতা কোন কোন 

স্থলে দোষত্ব প্রাপ্ত হয়, একথা স্বীকার না করিলে 

কথিত গুণাবলীর মধ্যে ইহারও অন্তঃপণত হইবে। 
মনৃণমার্গে অথবা বিকটমার্গে উপক্রীম্ত রচনাঁর সেই- 

রূপে পরিসমাপ্তির নাম যশর্গাভেদ | এই মার্গাভেদ 

“স্থান বিশেষে দোবত্ব প্রাপ্ত হয়। 
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যখা-_ 
« পঞ্চমুখে শিব খাবেন কত । 

পুরেন উদর সাধের মত। 

পায়স পয়োথি সপসপিয়া ॥ 
পিষটক পর্ধধত কচমচিয়া ॥ 
ফুকু চুকু চুকু ভুষ্য চুষিয়। । 

কচর মচর চর্ধয চিবিয়া ॥ 

লিহ লিহ জিহে লেস লেহিয়৷ ॥” 
অমদামঙ্গল । 

এই শ্লোকের প্রথম ভাঁগে যেরূপ উদ্ধত বিষয়ের 
ঘর্ণন নাই এবং শেষে উদ্ধত বিষয় বর্নিত হইয়াছে 

সেইরূপ এখানে স্বছমার্গে আরন্ধ রচনার বিকট মাণে 

সমাপ্তি দূষণাঁবহ হয় নাই। এরূপ না করিলে বরং 
দুষণাবহ হইত । 

বামন প্রভৃতি প্রাচীন আলঙ্কারিকের। ওজঃ প্রভৃতি 
উক্ত দশবিধ গুথকে যে অর্থগুণ বলির! ব্যাখ্যা করিয়া- 

ছেন, নব্য আলঙ্কারিকের! তাহ সমাদর পূর্বক. গ্রহণ 
করেন নাই, তীহ্ারা অর্থগুণকে কোন গুণের মধ্যেই 

স্বীকার করেন ন1, তাহারা বলেন যে সগুম পরি- 

চ্ছেদেখ্ক্ত দোৌষাঁবলীর পরিহার, যখন বিছিত হইয়াছে, 
তখন উক্ত দোঁষাঁবলীর মধ্য হইতে দোষবিশেষ 

পরিত্যা করিলেই বামনাদি প্রণীত অর্থগুণ সকল 
আঁপনিই সমাকৃউ হইবে । এইক্ষণে কথিত দশবিধ 

অর্থগুণের প্রাচীন লক্ষণ ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে । 

১৯২। অর্থপ্রোড়ির নাম ওজঃ। অর্থপ্রোন্ট” 
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অর্থাৎ অর্থ প্রতিপাঁদন চাঁতুরী। এই প্রোটি 
পঞ্চবিধ ষথা-_ 

(১) পদার্থে বাকা রচন1 | (২) বাক্যার্থে পদ রচনা 
(৩) ব্যাস বাক্য । (8) সমাস বাক্য । (৫) এবং 

বিশেষণের সাভিপ্রায়ত্ব | ইচ্থারাই বামনাদি সম্মত 

অর্থ সন্বন্ধি ওজঃ। |] 
(১) পদার্থে বাক্য রচনা! যথা“ চন্দ্র” এই পদের 

উল্লেখ করিতে গিয়1,“ অত্রিযুনির নয়ন সমুস্ভব তেজো- 
রাঁশি ৮» এইরূপ বলিলে, একছী মাত্র পদের পরিবর্তে 
একটী বাঁক্য রচিত হুইল । 

(২) বাক্যার্থে পদ রচন? যথ1--“ কান্তার্ঘিনী হইয়" 

সঙ্ষেত স্থানে গমন করিতেছে ”» এই বাক্যের পরিবর্তে 

“ অভিসারিক। পদ প্রয়োগ করিলেই, বাক্যার্থে পদ 

রচিত হইল |. 

(৩) একটী বাক্যে যাহ! নিষ্পন্ন হয় বভ্বাঁক্যে 

তাছার উন্নয়ন করিলে, ব্যাস বাক্য বিরচিত হয়। 

যেমন্ব “ পরস্বাঁপহুরণ অত্যন্ত অন্থচিত ” এই বাক্যের 

পরিবর্তে--“ পরের বস্ত্র হরণ করণ ++ « অনভিমতে 

অন্যের ধন গ্রহণ কর)” ও * পরাভরণ অপহরণ 

কর » অত্যন্ত অশস্্রচিত। এইরূপ রচিত হইলেই ব্যাস 

বাক্যের অবতাঁরণ? হইল । 

(8) ৰনু প্রপঞ্চ প্রতিপাষ্ত অর্থের একমাত্র বাক্য 
দ্বারা যে অভিব্যক্তি তাহার নাম সঙ্গাস বাক্য | যথা-- 

« অন্যকে বঞ্চন1 করিয়! লইলে,” « বল পুর্র্বক পরের 
ন্ত্রব্য গ্রহণ করিলে ” এর * অন্তের গৃহ প্রধেশ করিয় 
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অপহরণ করিলে নরকর্ণামী হইতে হয়” এই ব্যাস 

বাক্যের পরিবর্তে *“ অপহরণ করিলে নরকর্গীমী হইতে 
হয়” এইরূপ বিরচিত হুইন্তুলই সঙাসবাক্য "বিরচিত 

হইল। 

(৫) বিশেষণের সাভিপ্রায়ত্ব যথা * অছে বদ্ধ 
ভার্গব! তুমি যখন পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় 'করিয়াছিলে, 
তখন খন্ুব্বাণধারি রাঁম লক্ষণের জন্ম হয় নাই 1” 

এখানে * বৃদ্ধ” ও * ধর্বর্ধ্বাণ ধারী * এই ভুইগী বিশে- 

ষণই সাভিপ্রাঁয়,-অর্থাৎ কোঁন বিশেষ অভিপ্রায় 

সিদ্ধির নিমিত এই ছুইদী বিশেষণ প্রয়ুক্ত হইয়াছে। 
এই পঞ্চবিধ অর্থপ্রেণড়ির অভাঁবেও যখন কাঁব্যের 

কাব্যত্বের কোন হানি দেখা যায় নাঃ তখন যে ইহারা 

রসোপকারক নহে ইহ1 প্রতিপাঁদন করিবার আর 
প্রয়োজন নাই। 

এইক্ষণে প্রসাদ, মাধুর্য, সৌকুমার্ধ্য ও উদারতা এই 
চীরিটী অর্থগুণের বিষয় উল্লিখিত হইতেছে | 

১৯৩। অর্থ বৈমল্যই প্রসাদ । উক্তি বৈচি- 
ত্র্যের নাম মাধুর্য । পরুষার্থ রাহিত্যের নাম 
সৌকুমার্ষ্য। গ্রাম্যত্ব বিরহ-_উদারতা । 
এই কটী অর্থগুণ যথাক্রমে অপুষ্টার্ঘত্ব অধিকপদত্ব, 

অনবীকুতত্ব, অমঙ্গলরূপ অশ্লীন্ত্ব ও গ্রাম্যত্ব নিরা- 
করণ দ্বার! সমাকৃষফী হইবে । ইচ্ছাদিগের উদাহরণ 

দিবার আবশ্যকতা নাই। | 
এতভ্ডিন্ন অবশিষ্ট পাঁচটীর মধ্যে স্ভাবোক্তি অল- 

স্কার দ্বারা অর্থব্যক্তি; ধনি গুণীভূত ব্যঙ্গযদ্বার। কাণ্তি, 
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টবচিত্রা বিশেষ দ্বারা শল্লেব; এবং দোষ রাহিত্য দ্বার! 

সমতা! পরিগৃহীত হইবে | আর অর্থদৃষ্টি রপ সমাধিও 
কোন গুণের মধ্যে পড়িবে না; কারণ--অযোনি অর্থ 

ও অন্যচ্ছায়াযোনি অর্থভেদে এই হুই প্রকার সমা- 
ধির কোন অসাধারণ শোভাজনকত নাঁই,তবে কোন- 

রূপে কাব্য শরীর নির্বাহকত্ব মাত্র লক্ষিত হয় এই 

জন্য সমাধি নামক অর্থগুণও ম্বীকার করেন নাই। 

অধষোনি যখ। 

যেরূপ দৃ্টীন্ত কেহ কখন ব্যবহার করেন নাই সেই- 
রূপ দৃষ্টান্ত দ্বার! কাব্য উপনিবদ্ধ হইলে, অযোনিরূপ 
অর্থদৃষ্ি উপলব্ধ হইয়া! থাকে। 

যথা-- 

“ সুধাৎশুনয়না বাল। গ্রাথিয়! বকুলমাল', 

ঢুলাইছে কণ্ঠদেশে ধুলায় ধুসরা 1” 
সুধাংশুর সহিত নয়নের সাদৃশ্য. কেহ কখন সম্পাদন 

করেন নাই এই জন্য এখানে অযোনিসম্ভৃত অর্থ 

উপলব্ধ হইতেছে। 
অন্যচ্ছায়! যোনি যথা 

« নয়নের বিশ্ব হেরি জলের ভিতরে 

মালিনী বঞ্চিত হয়ে ; চিস্তিত অস্তরে 

ভুলিবার আগে কুল্ল ইন্দীবরদ্বয় । 

হাত বাড়াইতে কত করিছে সংশয় ॥ ৮ 
এখানে অতি প্রসিদ্ধ সাদৃশ্ঠ দ্বার) উপনিবদ্ধ হও- 

রাতে এই কবিতাদী যে অন্যচ্ছায়! যোনি অর্থ প্রতি- 

পাপন করিতেছে তাহা কেবল কথঞ্চিম্বাকৃবৈচিত্র্য মাত্র। 
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১৯৪। এই সকল কারণে বামনাদি জম্মত 
অর্থগুণ পৃথক্গুণ বলিয়া কথিত হইতে পারে না। 

অন্বপদোৎকর্ষ। 

১৯৫। যে গুণ দ্বার প্রতিপদে রচনার 
উৎকর্ষ ও গ্াঢ়তা অনুভূত হয়, ও ক্রমে ক্রমে : 
পাঠাভিলাষ পরিবর্ধিত হয়, তাহার নাম অনু- 
পদদোৎকর্ষ*। পদ্য অপেক্ষা গ্রদ্যেতে ইহার সম- 

ধিক উপযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায়। 
উদাহরণ । 

জয় চামুণ্ডে জয় চাযুণ্ডে জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে 

করকলিতাসি বরাভয় যুণ্ডে। 

লক লক রসনে কড় মড় দশনে, 
রণভুবি খণ্ডিতসুররি পুযুণ্ডে । 

অটাঁ অট হাসে কট মট ভাঁষে 
নখর বিদারিত র্িপুকরি-শণডে 

লট পট কেশে সুবিকট বেশে 
হত দনুজাহুতি যুখশিখিকুণ্ডে | 

অনদামঙ্গল। 

ইতি কাবাদর্পণে গুণবিচার নামক চতুর্থ 

পরিচ্ছেদ । 
০ 

* এই গুণটী প্রাচীন সম্মত নছে। 
+ যে হাস্যদ্বার! নাসিকারস্কু। উৎফুল্ল, বদন ও নয়ন আলোড়িত, 

ভাব সকল উদ্ধত ও আঁকার বিকৃত হয় ভাঙার নাম অট্ট ছাস ! +” 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
৯ ৩ 

অথ রীতি নিরপণ। 

১৯৬। পদ সংঘটনার নাম রীতি*। ইহ 

শব্ার্৫থরূপ শরীর বিশিষ্ট, কাব্যের হস্ত টর 

অবয়বের স্বরূপ । 

মুখ নাসার্দি অবয়বের যথাবহ সংস্থান যেরূপ 

শরীরের সৌন্দর্য্নম্পাঁদক, শব্দার্ঘরূপ শরীর- 

বিশিষ্ট কাব্যের আত্মভূত যেরৰ ইহা তাহার 
পক্ষেও সেইরূপ সৌন্দর্য্যবিধায়িনী | 

১৯৭। বঙ্গভাষায় রীতি হই প্রকার, যথা__ 

সাধ্ী ও প্রার্কৃতী। 
অথসাঙ্কী। 

১৯৮ | যে রীতি অবলম্বন করিয়৷ বাঙ্গাল। 

সাহিত্যাদি লিখিত হয় তাহার নাম সাধী রীতি। 

* ভাঁষা মাঁন্জেই একটা ছুইটা বাঁ ততোধিক রীতি প্রচলিত আছে! 
সংস্কৃত ভাষায় চারিটী রীতি বথা-_-গোড়ী, বৈদর্ভ, পাঁঞ্চালী ও লাটী। 
গৌঁড়দেশ প্রচলিত রীতির নাম গ্োঁড়ী রীতি; বিদর্ভদেশে যে 
রীতিতে কাব্যাদি রচিত হয়, ভাছার নাম বৈদভার রীতি; সেইরূপ 

পর্চালদেশপ্রচলিত রীতির নাম পাঞ্চালী, ও লাটদেশ প্রচলিত. 
রীতির নাম লাটী রীতি! এই চার্সিটী রীতি বঙ্গভাষাঁয় হইতে পারে 
না, কারণ, বঙ্গভাষ| এঁ সকল দেশের গ্রচলিত ভাষা নছে। বঙ্গভাষায় 

-যৈরাপ রীভি.হইতে পারে তাহাই এই পরিচ্ছেদে সঙ্কলিত হইল । 
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এই সাধী রীতি চারি প্রকারঃ যথা-_দাত্তোলী, 
হৈমী, দ্বৈমাতুরী ও মাদনী। 

অথ দান্তোলী। 
১৯৯। যে রীতি দ্বারা রচনা! আড়ম্বর-বদ্ধা 

ও ওজোব্যঞ্ক বর্ণ দ্বারা গুন্ফিত হয়, তাহার 
নাম দাত্ভোলী রীতি । সংস্কৃত ভাষায় এরূপ 

রীতিকে গৌড়ী রীতি কছে। 
ণ। 

“« কালি কালি কাজি কালি কালি কালি কালিকে ! 

চও্ মুও মুও খণ্ডি খণ্ড মুণ্মালিকে ! 

লউ পউ দীর্ঘ জউ যুক্তকেশ জালিকে 

থক ধক তক তক অশ্মিচজ্দ্র ভালিকে ! 

লীহ লী লোল জীহ লব্ধ ল্ক সাজিকে ! 
সৃন্ধ ন্ধ ভ্ক তক্ক রক্ত রাজি রাজিকে ! 
অউ অউ ঘউ ঘউ ঘোর হাস হাসিকে ! 

মার মার ঘোর ঘার ছিন্ধি ভিন্কি ভাষিকে ! 

ঢন্ধ ঢন্ধ হক্ক হক পীত রক্ত হালিকে 

ধেই ধেই থেই থেই নৃত্যগীত তালিকে ।” 
যা বিদ্যাত্ন্দর | 

২০০। যে রীতি দ্বারা রচন! মধুর ও ললিত 
হয়, এবং গুক্কনটী সমাসহীন বা অণ্পমাত্র সমাস- 

যুক্ত হয়, তাহার নাম হৈমী রীতি। সংস্কৃত 
ভাষায় এইরূপ রীতিকে বৈদর্ভ রীতি কছে। -. 
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উদাহরণ 

“বরজ কুলজ্ঞ কলজনয়নী স্বুমল বিমল কমল বয়নী 

কত লালিস ভুজ বালিন আলিস নহি তেজে 

বিগতি পড়ল যুবতিবৃন্দ গুকজন অব কহব মন্দ 
সরস বিরস জগদানন্দ রসবতী রসরাজে ।” 

জগদাঁনন্দ পিত । 

অথ দ্বেমাতুরী। 

২০১। দাত্তোলী ও হৈমী এই উভয় প্রকার 
রীতিমিশ্রিত যে রীতি তাহার নাম ছৈমাতৃরী 
রীতি। বংক্ষৃত ভাষায় এইরূপ রীতিকে পাঞ্চালী 
রীতি কহে। 

উদাহরণ | 

দৈত্য নাড়ী গাঁথা থরে কিস্কিণী দৈত্যের করে 
অস্থিময়. নানা অলঙ্কার! 

কধির মাংসের লোভে চাঁরিদিকে শিবা শোভে 
ফেরবে ভূবন চমৎকার । 

পদ ভরে টল মল স্বর্ণ মর্ত্য রসাতল 
অকাল প্রলয় নিবারণে 1 

শিব শবরূপ হয়ে, হৃদয়ে সে পদ লয়ে 

ধ্যানে শুয়ে মুদ্রিত লোচনে ॥* 
বিদ্যান্ন্দর | 

যথা বা 
কোটি কোটি বেদ কিবা! বিবিধ পুরাণ 

যুগে যুগে পাঠ করি বিশুদ্ধ অন্তরে ; 
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তথাপি অক্ষম নর লভিতে যে জ্ঞান, 

রে শ্মশান ! দাও তাহা মানব নিকরে ।” 

কবিতা পুষ্পারঞ্জলি। 
অথ মাঁদনী রীতি । 

২০২। যেরীতি দ্বারা পদ সংঘটনা অতি- 
শয় হৃছ হয় তাহার নাম মাদনীরীতি। সংস্কৃত 

তাষায় এইরূপ রীতিকে লাঁটীরীতি কহে। 
উদাহরণ। 

" পাখি সব করে রব রাতি পৌহাইল ! 

কাননে কুনুমকলি সকলি ফুটিল ॥ 
রাখাল গকর পাল লয়ে যায় মাঠে । 

শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে ॥ 

ফুটিল মালতীফুল সৌরভ ছুটিল। 
পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল ॥ 
গগনে উঠিল রবি লোহিত বরণ । 

আলোক পাইয়! লোক পুলকিত মন ॥ 

শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর | 
পাতায় পাতায়-পড়ে নিশির শিশির ॥৮ 77 

শিশুশিক্ষা | 

অথ প্রারুভী রীতি । 

২০৩। যে রীতি অবলম্বন করিয়া লোকে 

সচরাচর কথাবার্তী কহিয়া থাকে ও নাটকীয় 
সামান্য স্ত্রী ও বালকাদির কথোপকথন লিখি 
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হয়, তাহার নাম প্রাকৃত রীতি। ইহার উদাহরণ 
সমস্ত বাঙ্গালা নাটকেই দেখিতে পাওয়! যায় । 

ইতি কাব্যদর্পণে রীতি প্রকরণ নামক পঞ্চম 

পরিচ্ছেদ! 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
৯ 

অথ দোষ নিরপণ । 

২০৪। যাহা রনের অপকর্ষক, অর্থ যদ্দার। 
রম প্রতিভা-শূন্য হয়, তাহার নাম 'দোঁষ। এই 
দোষ কখন পদেঃ কখন বাক্যে, কখন অর্থে, 

কখন রসে ও কখন বা ছন্দে এই পাঁচ প্রকারে 

উপলব্ধ হইয়া থাকে । অলঙ্কার দোঁষ নামে কোন 
একী অতিরিক্ত দোঁষ নাই, কারণ অলঙ্কার 
দোষ অন্যান্য দেশষের মধ্যে পড়িয়। যাইবে । 

অথ পদ দোষ |. 
২০৫। যে সকল দোষ কেবল পদ মাত্রে উপ- 

লব্ধ হয়, তাহাদিগকে পদ দোষ কছে। 
পদ দোষ যথা 

২০৬। শ্রুতিকটুতা) অঙ্লীলতা, অন্ুচিততা, 
ঈপ্রযুক্ততা, গ্রাম্যতা সন্দিগ্ধতা, নিহতার্থতা, 
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অবাচকতা, ক্লিষটতা, বিরুদ্ধমতিকারিতা, নিরর্৫থ- 
কতা, অসমর্থতা, চ্যুত সংস্ফৃতি ও বিভক্তি বিপ- 

ধর্যয় ইত্যাদি কতকগুলির নাম পদদোষ ।* 
অথ শ্রগতিকটুত1 

২০৭। যে স্থলে শ্রতিকঠোর শব্দ সকল 

বিন্যস্ত হয়, সেই স্থানে শ্রুণতিকটুতা দোষ হয়। 
উদাহরণ | 

“ প্রোষ্ঠীর পৃষ্ঠেতে পাঠীন যায় 
নক্রে আক্রমিতে তাহারে চায় । 

তারে পুন তিনি ধরিতে ধায় 

দেখ অন্যত্র নেত্র দিয়া 1” 
নিবাত কবচ বধ । 

এখানে প্রোষ্টী, পৃষ্ঠ, পাঠীন প্রভৃতি আতিহ্ঃখাঁবহ 
পদ সকল ব্যবহৃত হওয়াতে শ্রগতিকটুতা দোষ হইল । 

অথ অশ্লীলত! | ্ 
২০৮ | যেখানে স্বণাঁজনক, লজ্জাজনক অথব! 

অমঙ্গলবোধক শবের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া 

যায় তথায় অশ্লীলত। দোব ঘটে । 
উদাহরণ | 

“শঅনম্র পথে জুকেশিনী 
কেশব বাসন। দেবী গেল! অধোদেশে 1” 

মেঘনাদ । 

* বিভক্তি বিপর্যক্স নামক দোষটা কেবল বঙ্গভাবষায় অপাদান 
কারকে দেখিতে পাঁওয়! যায় । যেমন গৃহ হইতের পরিবর্তে হই 
গৃহ । 

ডি 
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অথ অন্থচিততা । 

২০৯। যে পদ প্রয়োগ কর! উচিত নহে সেই 
পদ প্রয়োগ করিলে অনুছিততা. নামক দোষ 

হয়। 
উদাহরণ । 

*« যশে যেন দ্বিজরীজ, বিক্রমেতে পশুরবজ, 

মহারাজ ভীম নরপতি । 

ভয়ানক শক্রগণে নিধন করিয়া রণে, 

পালিছেন রাজ্য শাস্তমতি ॥" 
পন্মিনী উপাখ্যান ! 

এখানে * পশু” পদটী প্রয়োগ কর! অন্রচিত হুই- 
য়াছে। 

অথ অপ্রযুক্ততা । 
২১০। ষে সকল শব্দ প্রমিদ্ধ অথচ কবিগণ 

আদর পূর্বক প্রয়োগ করেন নাই সেই সকল 
শব প্রয়োগ করিলে অপ্রযুক্তত! নামে দোঁষ 

হয়। | 
উদাহরণ | 

« কিছু দিন নাকে, অর্জন থাকে ” 
নিবাত কবচ বধ | 

এখানে নাক শব্দ প্রয়োগ করাতে অপ্রয়ুক্ততা দোষ 
হইয়াঁছে। 

অথ গ্রীম্যতা। 

২১১। যেসকল শব্ধ অপকুষ্ষ লোকে ব্যৰ- 
'সহীর করে নেই সকল শব্দকে গ্রাম্য শব কহে। 
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যথায় ভদ্রবংশীয় কোন ব্যক্কিদ্বার! গ্রাম্য শব 

প্রযুক্ত হয় তথায় গ্রাম্যত দোষ হয়। 
রণ। 

*“ শৌরীর কপালে ছিল বাদিয়'র পো । 

কপালে সিঁদুর দিতে সাপে মারে ছে! ॥” 
কবিক্কণ চণ্ডী । 

অথ সন্দিগ্কত1। 

২১২। যে শব্ধ দ্বার তাৎপর্ষ্যে সন্দেহ উপ- 

স্থিত হয়, সেই শব্দ প্রয়োগ করিলে সন্দিগ্ধতা 

নামে দোষ হয়। .. 
উদ্দাহুরণ | 

“ নাদিল দীনব-বালা ! হুহুঙ্কার রবে 

নাদিল অশ্ব হত্তী উচ্চ তোরণঘদ্বারে |” 
তিলোতমাসম্ভব । 

এখানে *নাদিল* এই শব্দ দ্বার পুরীষ ত্যাগ 
করিল কি শব্দ করিল তাহাতে সন্দেহ উপস্থিত হই- 

9 অথ নিহতার্থতা। 
২১৩ । উভয়ার্থক শবের অপ্রসিদ্ধার্থে প্রয়োগ 

করিলে নিহতার্থত। নামক দোষ হয়। 
উদাহরণ । 

£ সুধা! লাগি এই মকরকেতু 

সুরাহ দেহা ভ্বন্থের হেতু 
বাধ পার্থ এবে যশের সেতু 

সেই দৈত্য দল বাধিয়। ॥” ঘর 
নিবাত কবচ বধ। 
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“ মকরকেতু ” শব্দ মদনেই প্রসিদ্ধ কিন্ত এখানে 

সমুদ্রকে বুঝাঁইতেছে বলির1 নিহতার্থ দোষ হুইল। 
অথ অবাঁচকতা! । 

২১৪ যে শব্দের যাহাতে শক্তি নাই সেই 

শব্দ দ্বার। সেই অর্থ প্রকাশ করিতে গ্নেলে অবা- 
চকতা দোষ হয়। 

উদাহরণ । 

*€ অই শুন মন্দ মন্দ মলয়জ বছে। 

মৃছু্বরে মনের উল্লাস বুঝি কহে ॥৮ 
কর্মদেকী । 

যথা ব1 : 
“ কত যে বয়স তার কি রূপ বিধাতা 

দিয়াছেন, আশু আসি, দেখ নরমণি ! 
আইস মলয় রূপে, শন্ধহীন যদি 

এ কুকুমে, ফিরে তবে যাইবে তখনি 1 ৮ 
বীরাঙ্গনাকাব্য। 

এই হুই'ী কবিতায় যথা ক্রমে মলয়জ ও মলয় শব্দ 

পবনার্থে অবাচক হইয়াছে, এজন্ উভয় স্ছজেই অবা- 
চকতা নামক দোষ ঘটিল। 

অথ ক্লিতা। 
২১৫। যেখানে নানাশবক্ যোজনা দ্বারা 

্রস্তুতার্থ প্রকাশিত হয়, তথায় এই দোষ ঘটে । 
উদাহরণ । | 

“ তটিনীবল্পভ-বক্ষঃ-প্রশস্ত-করণ- 

মহোৌষধি, করিতেছে সুখ বিভরণ |” 
চে 

বি. 
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তটিনী-_নদ্দী, তাহার বল্পভ--সমুত্ত, তার বক্ষঃ__ 
অর্থাৎ হৃদয়কে প্রশস্ত করিবার মহোৌষধি স্বরূপ কে? 
না চন্দ্র, উক্ত প'দদ্বারা এই অর্থটী এখানে অতিকষ্টে 
প্রতীত হইতেছে, সুতরাং এখানে ক্লিউতা নামক 
দেষ হইল । 

অথ বিকদ্ধমতিকাঁরিতা। 

২১৬। যে পদ প্রয়োগ করিলে বিরুদ্ধভাবের 
অবগতি হয় সেই পদ প্রয়োগের নামই বিরুদ্ধ- 
মতিকারিতা!। 

হরণ । 

€ অই দেখ ভবানীর পতি 

বসেছেন শাস্তভাবে ধ্যানে মহামতি! 

হইাটুপাতি মীনধ্বজ, উড়ায়ে কুনুম রজ, 
সম্মোহন শর দিয় ধন্নুকের ভিতে, 

করিছে প্রযত্ব বৃথা উমেশে বিথিতে |” 
সাময়িক পত্তিকা | 

এখানে “ভবানীর পতি” এই ছুইটী পদ প্রয়োগ 

করাতে পদ্ভটী বিকদ্ধমতিকাঁরিত! দোষে দূষিত হইয়াছে; 
কারণ, ভবানী শন্দেই ভবের পত্বী, আবার তাহার 
পতির কথ! উল্লেখ করাঁতে ভগবতীর পত্যন্তরে প্রতীতি 

জন্মিতেছে। 
অথ নিরথকত। । 

ই১৭। প্রত বিষয়ের অনুপযোগী ও অর্থ- 
শূন্য শব্দ প্রযুক্ত হইলেই নিরর্৫থকতা দোষ ঘটে । 

উদাহরণ | 
“ গ্রবলবেগে ভূতলে উল্কাপাত পতিত হইতেছে ।” 

রামবনবাস। £ 
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এই উদাহরণে পাত বা পতিত শব্দ নিরথক প্রযুক্ত 
হছয়াছে। 

যথা বা 

£€ কবিকুলচুড়ামণি কবি কালিদাস 

কত কাব্যে ক রস করিল প্রকাশ |» 
জস্ভাবশতক । 

এখানে দ্বিতীয় “কৰি” পদটী নিরর্৫থক প্রযুক্ত হুই- 
য়াছে। ূ 

অথ অসমর্থতা | . 

২১৮। যে অর্থ দ্বারা কাব্যের তাহুপধ্্যাঁব- 

গতি না হয় সেই অর্থে কোন শব্দ প্রয়োগ করিলে 

অসমর্থতা নামক দোষ ঘটে। 
উদাহরণ । 

« আমার লপিতে দেও কুস্তীরনন্দন 
মৎস্যরাজপুন্্র পরে করহু অর্পণ । 
তমীনাথ লপনেরে প্রকাশ করিলৈ 
তোমার গোরসে গে। পাইব করতলে 1” 

কাঁব্যকৌমুদী | 

কুস্তীর নন্দন শব্দে মহাবীর কর্ণ ও মৎস্যরাজপুন্র 

শব্দে বিরাটপুত্র উত্তরকেই বুঝায়, অবণেক্দ্িয় ব। প্রত্যু- 
তত্র কখনই বুঝায় নী, কিন্ত এখানে শবণেক্দ্রিয় ও প্রতি- 

বচনার্ধে প্রয়োগ করাতে অসমর্থত দোষ হইয়াছে। 
অথ চ্যত সংস্কৃতি । 

২১৯ | যে স্থলে ব্যাকরশ-ডু পদ লক্ষিত হয়, 
তথায় চ্যুত সংস্কৃতি নামে দোঁষ ঘটে । 

উদাহরণ । 
£ এই বচন শুনি পুনযর়পি ফাণ্তনি 
'প্রণমি পিতা-মঘবার পদাস্তে। ৬ 
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বিশ্বাবনু-জ্ুত সহিত হরিষ-যু'ভ 
পশিল গিয়া দ্রুত দিব্য নিশাস্তে ৮ . 

নিবাত কবচ বধ। 

॥ যথা! বা 

% অন্বরে হুতন দিবাকর, 

গ্রকাশিয়া কিরণ-নিকর, 

উজলিল দিক্ দশ, গাইল তোমার যশ, 
সকতজ্ঞ নরের আতস্তর 1৮ 

করিতাশহরী । 

এই ছুইটী উদাহরণে যখীক্রমে * পিতা-মঘবাঁর ; ও 
' সকৃতজ্ঞ * এই ছুই পদ ব্যাকরণ -হুষট। 

অথ বিভক্তি বৈপধ্যয়। 

২২০। কোন পদে বিপরীত ভাবে বিভক্তি 
ব্যবহৃত হইলে বিভক্তি বিপর্ষ্যয় নামে দোঁষ হয়। 

উদাহরণ । 
*“ উড়িষ্যার অরবিন্দ কটক নগর 

পাথরে গঠিত গড় যাহার ভিতর। 

কতলোক করে বাস হতে নানা দেশ 

মার্থ্াউা তৈলঙ্গী উড়ে বাঙ্গালী অশেষ ॥* 
দ্বাদশ কবিতা | 

এখানে "হতে নানা দেশ" না বলিয়া] “ নানা দেশ 

হতে” বলিলে আর দোষ ঘটিত না। : 

অথ বাক্যদোষ। 

২২১। যে সকল দেষ পদ সমুদয়ে অর্থাৎ 
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বাক্যে উপলব্ধ হয়, তাহাদিগকে বাক্যদোষ কহে। 

এই দোষ ত্রয়োদশ প্রকার, 
যখা_ 

ইইই। গ্রতিকুলবর্ণতা, অধিকপদ্তা, স্ুন- 
পদতা, কথিতপদতা, পতৎ্প্রকর্ষতা), জন্ধি- 

কষ্টতা, অর্ধান্তরৈকপদতা, সমাপ্তপুনরাভ্ততা, 
অকন্রমতা, বাচ্যানভিধানত।, প্রসিদ্ধিত্যাগ, গর্ভি- 

তত ও দ্বুরাহয়। 
অথ প্রতিকুলবর্ণত1। 

২২৩ 1 যেষেরসে যেযেবর্ণ ব্যবহার করা 
উচিত দেই সেইরসে সেই সকল বর্ণ ব্যবহার 
না করিলেই প্রতিকুলবর্ণতা নামক দোষ ঘটে! 

উদাহরণ । 
“রণভূমে মহাধূমে উঠিল পতাকা, 
লোহিত ফলকে তার ভানুমূর্তি আকা । 
নিরন্তর প্রিয়তর রাজন্যের ঠাই । 

প্রাণপণে সবতনে রক্ষা করে তাই ।” 

পন্মিনী উপাখ্যান । 

এখানে কীররস বর্মিত হুইরাছে কিন্ত গজোগুণ- 

ব্যঞ্ক একটিও বর্ণ নাই, স্থতরাং এখানে প্রতিকুল বর্ণ তা 
দোষ ঘটিল। 

অথ অধিকপদতা | 

২২৪1 যে বাক্য. মধ্যে ছুই একটা অধিক পদ 
সন্নিবেশিত হয় তথায় অধিকপদত দোষ হয় । 
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উদাহরণ । 
« বদনে দশন ভার তিন পহক্কি হয় 

সুদীর্ঘ নুরূপ পুচ্ছ পশ্চাতেতে রয় 1” 
- বিদ্যাকপ্পদ্রচম | 

এই 'উদাহরণে ' বদনে * * পশ্চাঁতেতে ” এই ছুটী পদ 
অধিক; 

“ তিনি বাক্য বলিলেন” 
এস্লে “বাক্য 2 এই পদণী অধিক, কারণ « ৰলি- 

লেন; এই ক্রিয়। দ্বার? বাক্যকথন সিদ্ধ হইতে পাঁরিত ; 

কিন্ত “বাক্য; এই পদটীর কোন একটী বিশেষণ 
থাকিলে উহ? অধিকপদ বলিয়! দবিত হইত ন1; যেমন 

“রাজ * শকুস্তলাকে মধুর বাক্য কহিলেন-- এখানে 

মধুর এই বিশেষণটী সন্নিবেশিত হইয়াছে বলিয়া 
ইহাতে কোন দোষ হইল না। 

অথ ম্যুনপদতা! 

২২৫ । যেবাক্যে দুই একটী পদের অভাব 
থাকে তথায় ন্যুনপদতা নামক দোষ হয়। 

উদাহরণ । 
« বলিলেন যেই পথ ভাহা। সত্য বটে, 

আমার অদৃষ্টে কিন্তু ঘটে কি না ঘটে।” 
হস্তলিখিত মিশ্রকেশীনাঁটিক! | 

এখানে “বলিলেন' এই ক্রিয়াপদের কর্তৃপদ 'আপনি” 

ও “তিনি; হুইই হুইতে পারে, কিন্ত একটীরও উল্লেখ নাই 
এজন্য এই কবিতা ন্যুনপদতা৷ দোঁষে দূষিত হইল | 

অথ কখিতপ'দত! | : 

২২৬। কোন বাক্যে একার্থক হই ৰা ততো 
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ধিক পদ লক্ষিত হইলে কথিতপ'দত। নামে দেঁষ 
হয়। 

উদাহরণ | 

“ প্রচণ্ড বাছুর শব্দে এখন শ্রবণ 

করিতেছে পরিতৃগু সদ] সর্বক্ষণ ॥ * 
কাবিতালছরী । 

এখানে সদা বা সর্বক্ষণ পুনঃকখিত হওয়াতে কখিত- 

পদতা দোষ হইল। 
অথ পতৎ্প্রকর্ষতী | 

২২৭। যে বাক্যে অন্ুপ্রাসাদির প্রকর্ষতা 
ক্রমে পতিত হইয়া যায়, অথবা! যেস্ছলে ক্রমে 
রচনার শিঘিলতা দ্বষট হয়, তথায় পতৎ্প্রকর্ষতা! 
নামক দোষ হইয়া থাকে। 

উদাহরণ । 
« দাকণ ছুনীতি ছু ছুরাত্মা। দনু'জ | 
সাধে যবনেরে হিন্দু না বলে মনুজ ॥ 

অধার্শিক বিশ্বাসঘাতক দুর়াচার 1 

সকল জাতিয় প্রতি ঘোর অহঙ্কার |+ 
পথিনীরডপাখ্যান। 

এখানে ক্রমে অস্থপ্রাসের প্রকর্ষতা পতিভ হইয়া 
গিয়াছে। 

বন্ধন-শৈখিল্য, যখ1+ 
*“ কোষমুক্ত অসিপুঞ্জ ধক্ ধক্ জ্বলে । 
দিনকর কর যেন জাহ্বীর জলে । 
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ওদিকে যবন উঠে একবারে রেগে 
ধাইল বিপক্ষ প্রতি ঘোরতর বেগে |” 

পদ্ঘিমী উপাখ্যান । 

এখানে ক্রমেক্রমে বন্ধনের শৈখিজতণ দুষ্ট হইতেছে, 
স্বতরাঁং এখানেও পতত্প্রকর্ষত। নামে দোষ হইল। 

অথ জন্ধিকফতা। 

২২৮ । কষ্ট কণ্পন। করিয়া সন্ধি করিলেই 

সন্থিকষ্$তা নামে দোঁষ হয়। 
উদাহরণ। 

* অহ্থে সত্যপীর তুমি দয়া করামায় ।” 
সত্যপরের পণচালী। 

যথা বা 
« ফুলের আসন, ফুলের ভূষণ, 

ফুলের মশারি করি । 

পুক্পগুচ্ছা! কত, বান্ধি মনোমভ; 

রাখেল শয্যারোপরি 1 

কোঁকিল-দুত। 

এখানে 'শধ্যার উপরি এই পদন্বয়ে সন্ধি 
যোজন করিতে করি যে কত কফ কম্পন করিয়াছেন 

তাহা একবার পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। 

অথ অর্ধান্তরৈক পদতা1 | 
২২৯. একটী কথা প্রথম চরণের অন্তে ও 

দ্বিতীয় চরণের প্রথমে আহশিকরূপে ব্যবহৃত 

হইলে অর্ধান্তরৈকপদতা নামক ঘোষ হয়। “ 
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উদাহরণ । 
£--্ক্বনকুক্ধরবে পিককুল কুছ- 
রিছে শাখাপরে, প্রদ্দানি অভয় যেন 
হৃদ পবনে 1৮ 5 

ন্বরণ-বিজয়-কাব্য | 

এখানে ' কুহরিছে * ক্রিয়াপদটী ছুইচরণে ব্যবহ্থত 
হওয়াতে এই কবিতালী অর্ধাস্তরৈকপদতাঁদোষে দূষিত 
হইল । 

অথ সমাপ্ত পুনরাত্ততা | 

২৩০। যেখানে বাক্যশেষ করিয়া আবার 

প্রকারাস্তরে কথিত হয়, তথায় সমাপগুপুনরাত্ত 

দোষ হয়। 
উদাহরণ । 

“তিমির নাশিয়! সথি শশাঙ্কের কর । 
চকোরী বদনে সুধা করি বিতরণ, 

কুমুদী চিবুক ধরি করিছে আদর । 
উজ্জ্বল করিয়! আহা ধরণি বদন 1 

সাময়িক পত্রিকা ॥ 

এখানে বাক্য সমাপ্ত করিয়া, আবাঁর “উজ্জ্বল করিয়া 
আহা ধরণি বদন" বলাতে সমাপুপুনরাতত দোষ 

ঘটিল। 
অথ অক্রমতা । 

২৩১। যেবাক্যে শব্দ বিন্যাসের ক্রম থাঁকে 
না তথায় অক্রমতা নামে দোষ হম্ন। 

উর্দাহরণ | 
“ নিহত নিকর শুর, পড়িল চিতোর পুর 

 হিন্দু-কূর্য অস্তশগিরি গভ। 
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দাসত্ব ছুর্ভয় ক্রেশ রাজস্থানে সযাবেশ 

ভাপতমস্থিনী পরিণত ॥” 
প্ন্সিনী ভপাখ্যান | 

এখানে “নিকর + শব্দটী শুর শব্দের পূর্ব্বে ব্যবহৃত 
হুওয়শতে অক্রমতা নামে দোঁষ ঘটিয়াছে। 

অথ বাচ্যানভিধানত1| 

২৩২ | যেখানে বক্তব্য ক্রিয়াদির উল্লেখ ন। 

থাকে তথায় বাচ্যানভিধাঁনত। নামক দোষ হয়। 
উদাহরণ । 

« মানাজাতি বিহঙ্গে সুরঙ্গে গান করে 

সম্তাপীর.তাপ দুর, মনঃ প্রাণ হরে 1” 
পন্ঘিনী উপাখ্যাঁন। 

এখানে সস্তাপীর তাঁপ দূর করে কিম্বা হয় এই হুইটীর 
কোন একটী ক্রিয়াপদের উল্লেখ করা উচিত ছিল, 
কারণ “হরে” এই ক্রিয়ার সহিত উহার কোন সম্বন্ধ 

নাই। 
অথ প্রসিদ্ধিত্যাগ | 

২৩৩। যে সকল বিষয় প্রসিদ্ধ, বর্ণনকাঁলে 

তাহার পরিহার করিলে প্রসিদ্ধিত্যাগ নামে দোষ 

ঘটে। 
উদাহরণ । | 

« শুনেছি কৈলাসপুরে কৈলাসনিবাঁসী 

ব্যোমকেশ) স্বর্ণাসনে বমি গোরীসনে, 

আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র কথ! 

পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কছেন উমারে ১৮ 
মেষনাদবধ । 

ঠ 
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যখ। বা 
« শিরে ছক্র বিচিত্র শোভিছে শুভ্রছবি, 

পুর্ববাহ্ছেতে পুর্ববাদ্রির উর্ধে যেন রবি ।৮ 
নিবাত কবচ বধ । 

প্রথম কবিতায় মহাঁদেবের ক্বর্ণধসন, ও দ্বিতীয়দীতে 
প্রাভাতিক সুর্যের শুরুতা বর্ণন করাতে প্রসিদ্ধিত্যাগ 

নামক দোষ হইয়াছে । 
যথ] বা 

« আনন্দেতে করে ক্রীড়া তায় হুৎসকুল 

বিশদ ভূষণ সম কেকা রব করি 1” 
সম্বরণ বিজয় কাব্য । 

ময্ুরেরই কেকাঁরৰ প্রসিদ্ধ, এখানে হুংসের কেকাঁরব 

বলাতে প্রসিদ্ধিত্যাগ দোষ হইল | 

বিপরীত যথা 
€ আকাশের দিকে অবনীর পানে, 

দেখি অনিমিষে আকুল পরাণে, 

জবা সম রবি, শ্বেত অুধাকর, 

মূ মৃছু আভা তারক সুন্দর 1” 

কবিতাবলী । 

এখানে রবিকে জবাসম ও চক্দ্রকে শত বলাতে 

প্রসিদ্ধিত্যার্গ নামক দোষ না হর প্রসিদ্ধ বিষয় বর্ণিত 
হইয়াছে। 

অথ চি 

২৩৪। কোন বাক্যের মধ্যে অন্য বাক্য প্রবিষ্ট 

হইলে গর্ভিততা নামে দোষ হইয়া! থাকে। 
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উদাহরণ । 
সা ভীর পৃষ্ঠদেশে 
শোভে কাঞ্চন প্রাসাদ ; বিভায় যাহার 
( অন্ত আলোক ) ধাধিল ধরার আখি ।” 

সশ্বরণ বিজয় । 

এখানে “অনস্ত আলোক; বাঁক্যটা বাক্য মধ্যে 
প্রবিষ হওয়াতে শর্ভিতত। দোষ হুইল । 

অথ দৃরান্বয় । 
২৩৫। যেখানে র্ত। কশ্ম প্রভৃতি কারক 

ক্রিয়াপদের পন্নিহিত না হইয়া, অন্য কোন 
বাক্যের পর স্থাপিত হয় তথায়, দুরান্বয় নামে 
দোষ হয়। 

উদাহরণ । 
“ ত্যজিয়। ত্রিদিব, দেবেশ্বর পুরন্দর 
হিমাচলে মহাবল চলিল। একাকী, 
যথা পক্ষিরজ বাজ, নির্দয় কিরাত 

লুঠিলে কুলায় তার পর্বত কন্দরে, 
শেশকে অভিমানে মনে প্রমাদ গণশিয়া 
আকুল বিহঙ্গ, তুঙ্গগিরি শৃঙ্গোপরি 

কি্বা বিশাল রসাল তৰক শাখাপাশে 

বসে উড়ি ;-_হিমাচলে আইল বসব |» 
| তিলোত্ম। সম্ভব । 

পক্ষিরাজ বাঁজ এই কর্তৃুপদের ক্রিয়াপদ বসে উড়ি, 

এজন্য এই কবিতাটী দুরান্বয় দোষে দুষিত। 
অথ অর্থদোষ। 

২৩৬। কাব্যের তাহ্পর্য্যে যে সকল দোঁষ 
ঘটে তাহাদিগকে অর্থদোষ কহে। রর 
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অপুষ্টতা, ক্ষত, গন্য, ব্যাহতত্ব, কষ্টা- 

ত1, অর্থপুনরূক্ততা; অনবীরুততা, প্রকাশিত 

বিরুদ্ধতা; খ্যাতি বিরুদ্ধতা, সাঁকাজ্কতা, নহ- 

চরভিন্নতাঃ নির্থেতৃতা, সন্দিপ্ধতা, অবিশেষে 

বিশেষ, বিশেষে অবিশেষ ও অনিয়মে নিয়ম। 
অথ অপুহ্টতা। 

২৩৭ । মুখ্যার্থের অশ্নুপযোগী কোন শব 

বিন্যাস করিলে অপুষ্টতা। নশমে দোষ হয়। 

উদাহরণ। 
এই'রূপে ভুপতি করিলৈ অস্বীকার 

শকুস্তলা হৈল যেন মৃত্যুর আকার ॥ 
শকুত্তল] ৷ 

এখানে মৃত শব্দের পরিবর্তে, মৃত্যু শব্দ ব্যবহার 
করাতে তাৎ্পর্যার্থের অনেক অনিষ করিতেছে, এজন্য 
এস্লে অপুষ্টত! নামক দোঁষ হইল | 

| অথ হুক্ষ মত1। 

” ২৩৮। ক্রমভঙ্গ হইলেই হু মতা নামক দোৌৰ 
হয়। 

উদাহরণ । 

“ হুয় রত্বহ্থার দেও পরিৰ গলায়। 
নতৃব1 রাজ্যার্ধ দিয়া তোষ ছে আমায় ॥” 

প্রথমে হার তৎপরে রাঁজ্যার্ধ প্রার্থনা করাতে 

এখানে ক্রমভঙ্গ হুইল, এজন্য এই কবিতার অর্থটি 

ছুস্কমতা দেষে দূষিত হুইল । 
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অথ গ্রাম্যত1| 

২৩৯। যেক্ছলের তাৎপর্ষ্যার্থে কিছুমাত্র 

গাঢতা নাই তথায় গ্রাম্যত। নামক দোষ হয় । 
উদাহরণ । 

রি আরোহীর! কেঁদে বলে মলাম মলাম। 

পড়িয়া বিপাকে আজি প্রাণ হারালাম ॥ ” 
সম্ভাবশতক 1 

যখা বা 
“ মশায়েরা আজুন এদিকে । কলেন কি 

মহাশয়? এতদিন যে বেঁচেছিলেন 
রাজকন্যা, এখনি যে মারিলেন ভারে 1£ 

সুশীল] বীরসিংহ। 

এই ছুইটী উদাহরণ কিছুমাত্র তাৎপর্ধ্যার্থের শাঁঢ়তা 
লক্ষিত হইতেছে না, এজন্য ইহার। হছুটাই গ্রাম্যতা! 
দোষে দুষিত। | 

অথ ব্যাহতত্ব। 

২৪০। অশ্রে কোন বিষয়ের উৎকর্ষ বা অপ- 

কর্ষ বিধান করিয়।, পরে তাহার অন্যথ। প্রতি- 

পাদন করিলে ব্যাহতত্ব নামে দোষ হয়। 

উদাহরণ। 
“ অদূরে হেরিল] এবে দেবেত্্র বাসব 
কাঞ্চন তোরণ রাজতোরণ যেমন 

আভাময় $ গাহে জ্বলে আদিত্য আক্কৃতি 

অঃদিত্যজিনি প্রভাপে, রতন নিকর ।” 
তিলোতমাসস্তর ॥ “ 
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এখানে প্রথমে আদিত্যের উৎকর্ষ বিধান করিয়, 

পরে 'আদিত্যজিনি প্রভাপে * বলিয়া! তাহার 

অন্যথা প্রতিপাদন করাতে এই ফবিতাঁটী ব্যাহুতত্ব 

দোষে দূষিত হইল । 
অথ কফ্টীর্থতা। ৮ 

২৪১ | যেস্থলে অনেক চিন্তা দ্বারাও প্রস্তৃতা- 

ধের বোধ হয় না তথায় কষ্টীর্ঘত। নামক দোষ 

হয়। 
উদাহরণ । 

“ সর্থি রে বিরাটতনয় দেহ দান 

বায়মঅজরবে, অন্তর জর জর, 

ক ভেল পাপ পরাণ ; ইত্যাদি 

উদ্তট । 
অথ অর্থপুনক্ক্ততা | 

২৪২। যেখানে এক বিষয় পুনঃ পুন? কথিত 
হয়, তথায় অর্থ পুনরুক্তত। দোষ হয়। 

উদাহরণ । 

“ক্তদ্ধ চারিদিক স্থির নিথর নিশ্চল 

মনোহর প্রকৃতির বদন গভীর স্থির, 

যু মন্দ হাসে হায় কেমন বিমল |” 

সাহিত্য যুকুর-_বঙ্গবালা । 

যথা বা 

“« ললাটেতে ধার বর প্রহথায়ে কঙ্কণ ! 

রণৎকার ধ্বনি ভার, শব্দ খন বান ॥” 
পদ্দিনী উপাধ্যাঁন । 
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এখানে 'রণৎকারধনি” বলিয়া আবার ঝল ঝন" শব্দ 

বলাতে বাক্যার্থটী পুনঃকথিত হুইল, এজন্য এই কবি- 
তাটী অর্থপুনকক্ত দোষে দূষিত্ত। 

অথ অনবীকৃততা। 

২৪৩। যেখানে নুতন নুতন শব্দ দ্বার. ভাঁৰ 
প্রকাশ না করিয়া» একরূপ শব্দ বা.বাক্য দ্বার! 
ভাব প্রকাশ কর। যায়, তথায় অনবীকৃতত। নামে 
দোষ হয়। 

উদাহরণ । 

* শক্যালোতি বৃষে বাধা দিয়া রাখা যায় ন।। 

পরস্ত্রী বরসিকে বাধ! দিয়! রাখা যায় ন।। 

জুয়াভক্ত জনে বাধা দিয়া রাখা যায় না! 

স্বাভাবিক দোষে বাঁধ! দিয়া রাখা যায় না ॥ 7, 
বসত্তপসেন। । 

এখানে “বাধাছিয়া রাখ! যার নাঃ এই বাক্যগী 
ভূপ্পোভূয় একরপ কথায় ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া! অনবী- 

কৃত দোষ হইল। 
অথ প্রকাঁশিত বিৰদ্ধত। ॥ 

২৪৪। যেস্ছলে পাকত বিরুদ্ধার্থ প্রকাশিত 

হইয়া পড়ে তথায় প্রকাশিতবিরুদ্ধত। নামে 

দোষ হয়| 
উদাহরণ | 

« আশীর্বাদ করি ভূপ তোমার কুমারে। 
রাজ্যলম্মবী আলিঙ্গন ককন ভঁহারে ॥*- 
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এই উদ্দাহরণে রাজাকে আশীর্বাদ করিতে গিয়া? 
পাকতঃ তীঙ্থার হ্বত্যুকামনা কর! হইতেছে বলিয়া, 

প্রকাশিত বিকদ্ধতা নামক দোঁষ হইল । 

অথ খ্যাতি বিকদ্ধত।। 

২৪৫ । লোক ও কবিসময় প্রসিদ্ধ বিষয় 

বিপরীত ভাবে বর্ণিত হইলে, খ্যাতি বিরুদ্ধত৷ 

নামক দোষ হ্য়। 

| ৪ উদাহরণ | 
“ মন্ত্িরপে চারিদিকে যত তারাগণ 

ঘেরিয়াছে নলিনীরে শৈবাল যেমন 

শশী আর তাবারৃন্দ গগনে শোভিত 

দেখিলেই মনোপম্ম হয় প্রফুল্পিত | 
কবিতালছরী । 

চন্দ্র দেখিয়া পদ্ম কখন [প্রফুল্ল হয় না, কিন্তু এস্কলে 

তাহার বিপরীত বর্ণন করাতে এই কবিতাঁী কৰিকাল- 

খ্যাতি বিকদ্ধতা নামক দোষে দৃষিত হইয়াছে । 
অথ পাকাজ্কতা। 

২৪৬। যেস্থলে বাক্য সমাপনানন্তর অন্য 

কোন একটা পদের আকাজ্ষা উপশ্থিত হয়, 

তথায় সাকাজ্ষত। নামে দোষ হয়। 

উদাহরণ | . 
« উঠিয়! যেদিকে আমি নয়ন ফিরাই 
সেদিকেই আলোময় দেখিব!রে পাই! 

কিতা লহরী ূ 
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আলোময় যে কি তাহার শ্ছিরতা, নাই, সুতরাং 
একটী বিশেষ্য পদের আকাঁজ্কা উপক্থিত হইতেছে, 

এজন্য এখানে সাকাজক্ষত! নামক দোষ হইল । 

অথ সহচরভিনল্নতখ | 

২৪৭! উৎ্কৃফ বস্তু বা ব্যক্তির পর্ষয্যায়ে 

অধম বস্তু ব! ব্যক্তির কিন্বা অধম বস্তু বা ব্যদ্ভির 

পর্ষ্যায়ে উত্তম বস্তু বা ব্যক্তির সন্নিবেশ হইলেই 

সহচরভিন্নতা নামক দোঁষ হইয়া থাকে। 

চে উদ্শহরণ। 
* পবনহিল্োলে যথা প্রস্থুনের বাস 

অবিশ্রাস্ত দশদিকে বহে বার মাস 

নরপশুপক্ষি-নাস।! সদ তৃপ্তি করে 

সন্তাপীর। মনঃসুখে যথা কাল হরে ।” 
কৰিতালহরী ৷ 

মনের সঙ্গে পশ্বাদির সন্নিবেশ হইয়াছে বলিয়। 

এই কবিতাটী সহচরভিন্নত1! নামক দোষে দুষিত 

হইল । , 

অথ নিহেতুত1। 

২৪৮। যেখানে বক্তব্য বিষয়ের হেতু কথিত 

না হয়, সে স্থলে নির্থেতৃত! নামে দোষ হয়| 

উদাহরণ | 
“ বিশাল বারিধি মাঝে বহিত্র বাহিয়! 

কর্ণধার নির্ধাক অনেক দেশে যায় - 
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সুস্থচিত্বে নহে কিন্তু রহে কোথা গিয়া 
নিরখিতে সেই ভূমি চিত সদা চায়!” 

পদ্যপাঠ । 

এখানে কর্ণধারের সাগরগমনের হেতু কথিত হয় 

নাই এজন্য এই পদ্যটী নিহ্েতু দোষে দূষিত হইল | 
অথ সন্দিপ্ধত৷। | 

২৪৯ | যে স্ছলের অর্থে সন্দেই উপস্ছিত হয় 

সেই খানে সন্দিপ্ধতা নামে দোষ হইয়া! থাকে। 
উদাহরণ | 

« ভীষণদর্শন কু ভ্রমে কোন স্থানে ॥ 

দেখিলে উপজে শঙ্কা হঠাৎ পরাণে ॥ 

তিমি, ভিমিঙ্গিল, সিল, সযুদ্রমাঝারে । 

নিযুক্ত চঞ্চল চিতে কীটের আহারে |” 
কৰিতালহরী । 

তিমি তিমিঙ্গিলাদি কীট আহার করিতে নিযুক্ত কি 

কীটের আহারের নিমিত নিযুক্ত, এস্লের তাঁৎপর্ষ্যে 
এই সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে বলিয়! এখানে অর্থ- 
সন্দিপ্ধতা নামে দোষ হইল । 

অথ অবিশেষে বিশেষ | 

২৫০। যেস্ছলে অবিশেষে বর্ণন করা কর্তব্য 

তথায় বিশেষ করিয়। বর্ণন করিলে অবিশেষে 
বিশেষ নামক দোষ হয়। 

উদাহরণ 
“দরিদ্র কোথায় হয় ধনি জন 

 চিররোগী কোথা হয় নুস্থমনঃ 1 



৬ন্ঠ পরিঃ] অর্থদোঁষ। ১৬৭ 

হীরার আকর সাগর সিঞিয়। 

য। লভিলে ভাবি বিদ্রয়ে হিয়। ॥ 

বন্দাবনে শিয়। কষ না হেরিয়! 

কি ধন আনিলে বাছিয়। বাছিয়া ।” 
বন্ধু 1 

এথাঁনে “হীরার আকর; এইরূপ বিশেষ করিস! 

ন। বলিয়! রত্বের আকর বলিলে আর দোষ হইত না । 

অথ বিশেষে অবিশেষ | 

২৫১। যেখানে বিশেষরূপে বর্ণন আবশ্যক, 

সে স্থলে যদি অবিশেষরূপে বিষয়টী বর্ণিত হয়, 

তাহাহইলে বিশেষে অবিশেষ নামে দৌষ হয়। 
উদাহরণ | 

« করি অভিসার, নিকুঞ্জকাননে, 

কানু নব অনুরাগে । 

নীলাম্বর পরি ব্রজবিলীসিনী 

চলিল! যামিনী ভাগে ॥” 
দাস। 

'নীলাঁম্বর* শব্দে স্প$ বোধ হইতেছে যে, এই অভি- 

সারটী কৃষ্কাভিসাঁর অতএব এখানে সামান্যত 'রজনী- 

ভাঁগে” এরূপ না! বলিয়া, 'তমিত্রা রজনীতে" এইরূপ 
বিশেষ করিয়! বল] উচিত ছিল । 

অথ অনিয়মে নিয়ম | 

২৫২। আরোপাদিস্থলে একবারে নিয়মবদ্ধ 
বাক্য কথিত হইলে, অনিয়মে নিয়ম নামক দোষ 
হ্য়। ] 
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উদাহরণ । 
“তুমিই শশঙ্ক তুমিই কৌমুদী 

আমি নাথ কুমুদিনী | 

তুমিই তরণি তুমি সরোবর 

আমি নাথ পছুমিনী 1” 
রাধামোহন দাস। 

এখানে “তুমিই * এই ইকার দ্বারা শশাঙ্কত্বাদির 
আরোপ না বুঝাইয়! উক্ত শশাঙ্ক প্রভৃতির ূপ 

প্রতিপন্ন হইতেছে, এজন্ত এখানে অনিয়মে নিয়ম নামে 
দোষ হুইল | 

+অথ রস দোঁষ। 
২৫৩। রস স্ছায়িভাৰ ও নির্বেদাঁদি ব্যতি- 

চারিভাব যদি নিজ নিজ নামে কখিত হয়, তাহা 

হইলে স্বশব্ববাচ্য নামে দোষ হইয়। থাকে | 
শ্বশব্দবাচ্য রস যথা 

« বাজে বাস মনোহর» নৃত্য গীত ঘর ঘর, 

হাস্য রস কৌতুক কলাপ। 
বাধিয়। ততন্ত্রীর তান, কাঁলবৎ করে গান, 

কত মত রাগের আলাপ ॥ ১ 
যথ। বা! 

আবার সে ভঙ্গিগত যেন রৌদ্ররসে রভ, 

উগ্রভঙ্গি অপাঙ্গ-যুগলে। 

কপালে অনল জ্বলে, মধ্যাহ্ন ময়ুখ ছলে 

রক্তছটা স্থল শতদলে ॥” 
কর্মাদেবী । 
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এই হুইী' উদাহরণে হাশস্যরদ ও বৌদ্ররস স্পট 
করিয়া বলাতে এই ছুী কবিতা শ্বশব্দবাঁচ্য দোঁষে 

ত হইল । 
স্বশব্দবাচ্য স্থছায়িভাঁব | 

* বাজে ঘন রণবান্ত নানাবিধ রঙ্গে । 

বিস্কারিত করি চিত্ত উৎসাহ তরঙ্গে 0৮ 
কাবাকলাপ ॥ 

এই উদাহরণে বীররসের 'স্ছায়িভাঁব উৎসাহ, অন্থু- 
ভাব সুখে ব্যক্ত ন' হইয় স্পষ্ট নাঁমে ব্যক্ত হওয়াতে 

স্বশব্দবাচ্য দোষে দূষিত হইল । 
স্বশব্দবাঁচ্য ব্যভিচারী যথা 

“আর কেহ নহে সেই রমণীরতন, 
অভাগার বিলাসিনী ভ্রমিছে কাতরে । 

বিশীর্ণ হয়েছে অঙ্গ মলিন বদন, 

বড়ই বিষাদ হেরি হইল অন্তরে 1৮ 
চারুগাঁথা ' 

এখানে “বিষাদ? শব্দটী অন্থভাবসুখে ব্যক্ত করিলে 
সমধিক চমৎ্কারজনক হইত, কিন্ত তাহা না! বলাতে 
এই কবিতা স্বশব্দবাচ্য দোবে দূষিত হইয়াছে 

« হেরি দাবানল যেনজ্ত্বলিল অস্তরে। £ 

এইরূপ বলিলে অশ্নভাঁব মুখে ব্যক্ত করা হুইত। 
অথ বিকদ্ধ রসবিভাঁব পরিশ্রছ। 

২৫৪। কোন রসে যদি বিরোধি-রনের 
বিভাবাঁদি পরিগৃহীত হয়, তাহা হইলে বিরুদ্ধরস- 
বিভাব-পরিগ্রহ নামে দোষ হয়। 
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উদাহরণ । 

“অধরে ধরি লো মধু গরল লোচনে 
আমরা ; নাহি কি বল এতুজযৃণালে? 
চল সবে) রাষঘবের হেরি বীরপণা 1. 

দেখিব যেরূপ দেখি শুর্পণথা পিসী 
মাতিল মদন-মদে পঞ্চবটীবনে ! 

মেঘনাঁদবধ । 

বীররসে উদ্দীপ্ত হইয়া? বীরপত্ভীর ন্যায় প্রমীল। 
বীররসের বিভাব বর্ণন করিতে করিতে হুঠাঁৎ আদ্য- 

রনলের বিভাঁব লক্ষণের রূপলাবণ্যাদি বর্ণন করাতে 

এই কবিতাী বিকদ্ধরসবিভাঁব-পরিগ্রহ্ন নামক দোষে 
দুষিত হইল | 

অথ কফীক্ষিপ্ত বিভাবতা। 

২৫৫। যেস্ছলে ক কণ্পন! করিয়া! বিভাবটী 
উহ্থা করিতে হয়, তথায় কষ্টাক্ষিপ্ত বিভাবত। 

নামক দোষ হয়। 

উদাহরণ | 

“« অচল নয়নে কেন গো এমন 

তাকায়ে রয়েছ ফুলের পানে? 

কেন কেন বল ঝরিছে নয়ন? 

কি দুখ ভোমার উদ্দিত প্রাণে ? 
ললিত কাব্য । 

কুলের প্রতি দৃষ্টি করিয়। নয়নবাঁরি সেচন শাস্তরসেও 
সন্ভাঁিভে পারে, এজন্য এখানে কফটীক্ষিপ্ত বিভাবতা। 
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নামক দোষ হইল, কারণ কষ্টকষ্পনান! করিলে আর 
ইহার আলম্বন বিভাঁব অন্থমিত হয় ন11 

অকালরসব্যঞ্ীন। 1 

২৫৬1 যে সময়ে ষে রস ব্যক্ত করিলে বিরুদ্ধ- 
ভাবাক্রান্ত হয়, সেই সময়ে ষেই রস ব্যক্ত করার 
নাম অকালরসব্যঞ্জনা । 

উদাহরণ | 
« প্রণত পন্মিনী সতী পতির চরণে 

গলিত সহতজঅধার! রাজার নয়নে; 

সাদরে লইয়া! কোলে মৃগলোচনায় 
তৃষিছেন কত মত মধুর কথায় 

রাণী কন “হে রাজন্ নাইহে সময় 

এ স্থানেখত্বলেক আর বিলম্ব না সয় । 

অনুরাগ সোহাগ সময়ে ভাল লাগে 
চল নাথ! শত্রু হস্তে যুক্ত করি আগে ॥” 

পন্মিনী-উপাখ্যান । 

এখানে নিতান্ত অসময়ে আগ্যরসটী ব্যক্ত হওয়াতে 

অকাঁলরসব্যঞ্জন। নামক দোষ হইল। 

অথ পুনকল্দীপ্তত1 | 

২৫৭। কোন একী রস পুনঃ পুনঃ কথিত 
হইলে পুনরুদ্দীগ্ততা নামে দোষ ঘটে। 

উদাহরণ । 
কুমারসম্তভবের চতুর্থ সর্গে পুনঃ পুনঃ শোকের 

উদ্দীপ্তি হইয়াছে বলিয়, এ কাব্যের রতিৰিলাঁপ নামক 
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অংশটী পুনকদ্দীপ্ততা। দোষে দূষিত। অঙ্গির অর্থাৎ 

কাব্যেক্ত প্রধান ব্যক্তির অনম্থসন্ধান ঘটিলে প্রধাঁনী- 
হ্বসন্ধান নামক দোষ হয়। উদাহরণ যখা-রত্বা- 
বলীর চতুর্থাঙ্কে বাত্রব্য নামক কঞ্চুকীর আগমনে 

সাগরিকার অন্থসন্ধান ছিল না, এজন্য তথায় প্রধানান্ব- 

জন্ধান নামে দোষ হইয়াছে । 

রসের অস্থপকাঁরক বিষয়ের কীর্তন করিলে অনঙ- 
কীর্তন নামে দোষ হয়, এবং প্রধান বিষয়ের কোঁন 

একটী অঙ্গের অতিবিস্তুত বর্ণন করিলে অক্গাতি- 

বিস্তৃতি নামে দোৰ ঘটে 

অথ প্রকৃতির বিপর্যয় | 
২৫৮। দিব্য, অদিব্য ও দিব্যাদিব্য ভেদে 

নায়ক তিন প্রকার ; তন্মধ্যে দেৰ, অস্গুর, যক্ষ, 

গন্ধর্ব ও রাক্ষস প্রভৃতিকে দিব্যনায়ক ;ঃ মনহুষ্য- 

গ্ণকে অদিব্য নায়ক এবং রসপরিচ্ছেদোক্ত ভীম 
সেনাদিকে দিব্যাদিব্য নায়ক বলা ধায়। ইহাদিগের 
আর একটা নাম গ্রক্কতি এবং এই সকল নায়কের 
মধ্যে যাহার যেরূপ স্বভাব তাহার অন্যথ] বর্ণন 
করিলেই প্রক্কৃতিবিপধ্ধ্যয় নামক দোষ হইয়া 
ধাঁকে। যে যে প্রকৃতির যেরূপ বর্ণন করা উচিত 
তু নিম্নে প্রকটিত হইতেছে। 

২৫৯। অদিব্য নায়কের মধ্যে যাহার উত্তম 

নায়ক তাহাদিগের ন্যায় দিব্য নায়কগণের রতি- 
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হাঁনাঁদি বর্ণন কর! অনুচিত নহে, কিন্তু দিব্য 
নায়কের মধ্যে যাহার। সর্বোত্রুষ্ট তাহাদিগের 
সস্তোগাঁদি বর্ণন করা কোঁন মতেই উচিত নহে। 

২৬০। দিব্যনীয়কের মধ্যে যাহার! উৎক্কুষ 
তাহাদিগের ক্রোধ ভ্রভঙ্গাদি-বিবর্জিত অথচ 

সদ্যঃফলপ্রদ স্বর্গ পাতাল প্রভৃতি অগম্য স্থানে 

ইহাদিগের গমন ও সমুদ্রলঙ্ঘনীদিতে উৎসাহ 
প্রভৃতি যহি! কিছু কবিরা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন 
তাহা অনুচিত নহে, কিন্তু এ সকল বিষয়ের 
অন্যথ। ঘটিলেই প্রকৃতিবিপর্ষ্যয় নামে দোষ 
হয়। এই দিব্যাদিব্য নায়কের দ্ব্যসাধর্্্য ও 

অদিব্যপাধর্ম্য উভয়ই বর্ণনীয়, বর্ণন না করিলে 

প্ররূতিবিপর্ধ্যয় দোষ হয়।-_যেমন রামচন্দ্র ধীরো- 
দত নায়ক, ধীরোদ্ধতবৎ গোপনে বালিবধ 

ইহার পক্ষে অনুচিত £ এইরূপ মেঘনাঁদবধ কাব্যে 
ও কুমারসস্তভবে হরপার্বতীর নত্তোগাদি বর্ণন 

অত্যন্ত অনুচিত হইয়াছে ; সুতরাং এই কএকা 
স্থলে প্রক্কতিবিপর্য্যয় নামে দোষ হইয়াছে। 

২৬১। এই সকল দোঁষ ভিন্ন দেশানোচিত্য 
কালানে+চিত্য, পাত্রীনৌচিত্য, বয়োনোচিত্য ও 
জাত্যনৌচিত্য প্রভৃতি আরও কতকগুলি অনৌ- 
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চিত্য দোষ পুর্বোক্ত অর্ধানৌচিত্য হইতে 
পৃথক্। 

অথ দেশানোৌচিত্য । 
২৬২ । পর্বত, বন, ও রাগ্র গ্রভৃতির নাম 

দেশ; এ সকল পর্বতাঁদিতে যে সকল পদার্থের 
অনন্বয়ব্রপে অ্বন্থ আছে, সেই সকল পদার্থের 

বর্ণনকালে অন্যথা করিলে, দেশীনৌচিত্য নামে 
দোষ ঘটে। যেমন-_মলয়ানিলকে চন্দনস্পন্শী না 
বলিয়া কপুরিষ্পর্শা ও কুস্কুমকে কাশ্মীর দেশজ 
না বলিয় বক্গদেশজ বলিলে দেশানোচিত্য দোষ 
হয়। : 

অথ কালাঁনে'চিত্য। 
২৩৩ । দিবা» রাত্রি ও খাতৃ প্রত্ৃতির নাম 

কাল; এই সকল কালেতে যাহা ঘটে তাহাঁর 
অন্যথ! বর্ণন করিলে কাঁলানৌচিত্য নামে দোষ 
হয়। 

যেমন রজনীতে পদ্ধিনীর ও দিবসে কুমুদিনী 
বিকাশ, বর্ষায় হংসরব, শরদে ময়ুর নৃত্য ও নিদাঘে 

মেঘোদয় ইত্যাদি কালের অন্থপযুক্ত বিষয় বর্ণনই 
কালানেধচিত্য দোষের প্রক্কৃত দৃষটীন্তস্থল | 

অথ ভাষানোৌচ্ত্য। 

২৩৪। সহকুলোদ্ভৰ সত্তীন্ত ব্যক্তির মুখ 

হইতে নীচভাঁষ। বাহ্রি করাইলে, এবং নীচ- 
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কুলোদ্ভব অসজ্জান্ত ব্যক্তির অথবা বিদ্যাহীন 
কামিনীর বদন হইতে বিশুদ্ধ সাঁধুভাষা বিনির্থম 
নিন তাষানেচিত্য নামে দৌয় ঘটে। 

অথ বয়ৌোনোঁচিত্য | 
২৬ | বাল্যে কিন্ত! বাঁর্ধক্যে উজ্জ্বল রস বর্ণন 

করিলে, বয়োহনেঠচিত্য নামে দোষ ঘটে। 
অথ জাত্যনেবচিত্য | 

২৬৬। নায়িকা যদি স্বাভিপ্রায় . প্রকাশে 

উন্মুখী হইয়। ধৃষ্টতা সহকারে মাননিক ভাব 
প্রকীশ করে, তাহা হইলে জাত্যনৌচিত্য নামে 
দোষ হয়। 

অথ অবস্থানেচিত্য | 

২৬৭। বিয়োথিনীর * বেশ রচন1, দরিদ্রের 
বিলাস ভর বৈতব বর্ণন করিলে অবস্থানুচিত নামে 
দোষ ঘটে। পাত্রানোচিত্য প্রভৃতিও এইরূপ । 
২৬৮। এই সকল দোষ ব্যতীত, অলঙ্কার 

দোষ নামে আর কোন একটা দোষ দেখিতে 
পাওয়া যায় না) যেসকল দোষ কথিত হইল, 

অলঙ্কার দোষ উহ্বাদিগের একটা না একটীর মধ্যে 
পড়িবেই পড়িবে। 

* এবিষয়ে পুজ্যপাদ আচাধ্য ধবনিকারের মত এইরূপ-_- 
« অনুচিত বর্ণনই রসভঙ্গের প্রধান ছেতু । উচিত বর্ণনকে আচার্য 
মহাশয় রস-রূপ ব্রহ্ষসংস্হাপনের উপনিষদ বলিয়া ব্ণন করিয়া 
শিয়াছেন। ৮ 
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অলঙ্কার দোষের অপ্রামাণ্য যথা! 

২৬৯। কবিতার তিন পাদে যমক থাকিলে 

যমক দোষ না বলিয়!, অপ্রযুক্ততা! নামে দোষের 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

অন্থপ্রাস স্থলে অন্থপ্রান দোষ না বলিয়া পতৎ- 

গপ্রকর্ষতা ব। প্রতিকুলবর্ণতা প্রভৃতি দোষদ্বার1 বক্তা 
চরিতার্থ হইতে পারেন । 

উপমাঁর সাধারণ ধর্মের আথিক্য বা ন্যুনতা হইলে 
অধিকপদত্ব বা ন্যুনপদতা1 বলিলেই যথেষ্ট । 

উপমাদিস্থলে লিঙ্গ বচনাদি গত কোন দোঁষ ঘটিলে, 

ভগ্নপ্রক্রমত বলিলেই যথেষ্ট হুইল । 

উপমার সাদৃশ্যের তারতম্য ঘটিলে, অহ্চিতার্থত্ব 

নামে দোষ হয়। 

সমাসৌক্তিস্ছলে সাধারণ বিশেষণদ্বারা অন্যার্থের 

প্রতীতি হইলেও যে শব্দাস্তরদ্বার। তাহার পুনকপাদীন 

তাহাকে পুনক্ক্ত দোষ বলিলে আর কিছুই বলিতে 
হয় না| এইরূপ অগপ্রস্তত প্রশংসানামক অলঙ্কীরে 

ব্যঞরনাদ্বার! প্রস্ততার্থের অবগতি হইলেও যদি কেহ 

অন্যশব্দদ্বারা তাঁহার উল্লেখ করেন, তাহ! হইলে 
সেখানেও পুনৰক্ত দোষ হইবে । 

অথ ছন্দোদোষ। 
২৭০। কবিতার মধ্যে লঘ্বঃ গুরু, ও বর্ণপ্রভতির 

অন্যথা ঘটিলেই ছন্দোদোষ হইয়া থাকে । অধি- 

কাক্ষর, হ্থুনাক্ষর, ঘতিভঙ্গ, ও মাত্রাপাত এই 
চারি প্রকারে ছন্দোদেোষ বিতক্ত। 
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অথ অধিকাক্ষর। 

২৭১। কোন বর্ণারত্তি ছন্দের মধ্যে নিয়মিত 

বর্ণাপেক্ষ। যদি অধিক বর্ণ ব্যবহৃত হয় তাহা 

হইলে অধিকাক্ষর নামে দোষ ঘটে । 
উদাহরণ | 

« লোকে হরি হরি বোলে কোলাহল হৈল। 
কেশব সেবক প্রভুকে মাল! পরাইল 1” 

চরিতাঁমৃত । 

এখানে দ্বিতীর চরণে একটী অক্ষর অধিক থাকার 
অধিকাঙ্গর নামে দোষ হইল । | 

অথ নুযুনাঁক্ষরতা। 

২৭২। কোন বর্ণারৃত্তি ছন্দে দুই একটা বর্ণ 
কম হুইলে নুযুনাক্ষর দোষ ঘটে । 

উদাহরণ | 
“ ইন্দ্র হরি হর সেবিল জগন্নাথে | 

গেলা ব্রহ্মলোকে হরি ভগীরথের সাথে 1% 
কবিকর্কণ চণ্ী । 

এই কবিতার প্রথম পাঁদে একটী অক্ষর ন্যুন আছে 
বলিয়া এখানে হ্যুনাক্ষরতা দোষ হইল | 

যতিভঙ্গ--যখ। 

২৭৩ | নকল প্রকার ছন্দ; পাঠ করিবার খণ্ড 
খণ্ড রূপে এক এক রূপ কাল নিদ্দেষ আছে যদ্দি 
সেই কালের মধ্যে কোন ছন্দোৰিশেষে একটা 

অধিকাক্ষর কিম্বা! একটা নুযুনাক্ষর পাঠ করিতে হুয়, 



১৭৮ ৃ কাব্যদর্পণন ! [ ৬ষ্ঠ পরিঃ 

তাহা হইলে যতিভঙ্গ নামক দোষ ঘটে। তাহার 
কারণ এই ঘে অধিকাক্ষর হইলে ত্যাগ করিতে 

হয়, অন্পাক্ষর হইলে পরবর্তী কথা হইতে আর 
একট বর্ণ গ্রহণ করিয়া পাঠ করিতে হয়। 

উদাহরণ। | 
* দেখিয়া প্রিয় ছে-_মস্তে পুশ্পোদৃগমভরে " 

“ উপম নাইব-_নের ভুবন ভিতরে ৮ 
নিবাত কবচ বধ | 

মাত্রাপাতি। 

২৭৪। কোন মাত্রারভি ছন্দ হইতে অথব! 
যাহাতে লঘু গুরুর নিয়ম আছে এরূপ কোন ছন্দ 

হইতে লঘুগুরুর অন্যথা হইলে মাত্রাপাত 
দোষ হয়। 

উদাহরণ | 

« নাহি ভাল, বোধ ভাল, নিভ্যধ্বৎস কারক । 

চিত্ত মর্দ্্, ধর্ম-কর্মঃ মর্মবোধ জারক ॥” 
কাব্যকলাপ। 

একটী গুকর পর একী লঘু এইরূপে চত্তর্দশটী এবং 
আর একটা লঘুই হউক ব1 গুকই হুউক জমুদয়ে ১৫ 
অক্ষর উক্ত রূপে বিন্যস্ত হইলে তৃণকছন্দঃ হয় কিন্ত 
এই কবিতার প্রথম পাদের তৃতীয় স্তবকে * নি এবং ত্য 
এই ছুটা বর্ণ গুক হওয়াতে মাত্রাপাত দোষ ছইল। 

যথা বা 
« ধরণী ধামে ধাইয়া সভত 

কুজুম কত কাল অকালে তুলে 
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শোভা-বিহীন কৰে কত কুলে 
চোর বত রস্তনে হরিতে নিয়ত ॥” 

মিত্রবিলাপ। 

এই কবিতাটী পজ্বঝটকা ছন্দে গুশ্ষিত; কিন্ত 
পজবটিকা ছন্দঃ লিখিতে শিয়া এ যে কি হুইয়। পড়ি- 
াছে তাহ] অন্ত কাহারও বলিবার সাধ্য নাই, ধাহার! 
ছন্দোগ্রন্থে পারদশর্শ তাহাঁরাই বুঝিতে পারিবেন ।-__ 
পজ্ঝটিকাঁর নিয়ম যখ-_চত্তর্মাত্রিকগণকে এরপে 
চারিন্থানে স্থাপিত করিতে হইবে যে অন্তের গণটী যেন 
পয়োধর নামে গণ হয়, যদি ইহার অন্যথা হয়, তাহা! 

হইলে উহ1 কোন ছন্দের মধ্যেই পড়িবে না; পয়োধর 
গণের অর্থ এই যে ছুইদিকে ছুষ্টী লঘু মধ্যে একটা 

হুক যেমন « নবীন* এই গণ চত্র্মীত্রিক গণের মধ্যে 
পয়োধর নামক গণ। উপরিউক্ত কবিতাটা গণ ভেদ 

করিয়। লিখিলে ধরণী ও ধামে এই ছুইটা চত্তর্মাত্রিক 
তাণের মধ্যে পড়ে কিন্ত ধাইয়া কথাঁটীর একটী বর্ণ ত্যাগ 
করিলে ত্রিমাত্রিক বই হয় না; আবার একটী ধরিয়' 

লইলে পঞ্চমাত্রিক হইয়। পড়ে, চতর্মীত্রিক কোন রূপেই 
হয় না, এজন্য এই কবিতাপী মাত্রাপাত দোষে দুষিত। 
ইহার চারি পাঁদের একটীর অন্তেও পয়োধর নাই। 
« প্রতিপদ যমকিত ষোড়শ মাত্রা; নবম গুকত্ববিভূষিত 

গাত্রী।” ইত্যাদি ছন্দোমঞ্জরীধৃত লক্ষণ এখানে 
খাটে না। 

অথ মিত্রাক্ষর পাত। 

২৭৫। মিত্রাক্ষর ছন্দে যদি শেষাক্ষর অপুর 
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পাদের শেষাঁক্ষরের সহিত মিলিত না! হয় তাহ। 

হইলে, মিত্রাক্ষরপাত নামে দোষ হয়। 

উদাহরণ । 

“ সত্য মিথ্যা বচঁনে আপনি ধর্ম সাক্ষী । 
তিন দিবসের চত্্র ঘ্বারে বসে দেখি ॥৮ 

কবিকঙ্কণ চওী। 

এখানে প্রথম পাঁদের শেষাক্ষরদ্বয় শেষ চরণের 

শেষাক্ষর দ্বয়ের সহিত মিলিত হয় নাই বলিয়।, মিত্র 

ক্ষর পাত নামে দোঁষ হইয়াছে । 
ইতি ছন্দোদোষ সমাণ্ত। 

২৭৬। উল্লিখিত দোষাঁবলী কখন অদোষতা 
ও কখন বা গুণত্ব প্রাণ্ড হইয়৷ থাকে । 

২৭৭ । কথন কালে বক্তা ক্রোধসংযুক্ত হইলে, 
অথবা সময় বিশেষে কোন উদ্ধত বিষয়ের বর্ণন 

করিতে হইলে শ্র্ণতিকটুতা দোষ গণত্ব প্রাপ্ত 

হইয়া থাকে। এব রৌদ্র, বীর ও বীভৎুসরসে 
উহা অধিকতর ওণসম্পন্ন হইয়। থাকে। 

তুদ্ধবন্তা-_যথা! 
“রাজা কন শুনরে কোটাল 

নিমক হারাম বেটা, আজি বাচাইবে কেটা, 
দেখিবি করিব যেই হাল ।” 

বিদাহম্দর | 

এখানে « কোটাল, বেট, কেট ও হারাম? এই 
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চাঁরিটী শব্দ শ্রুতিকটু হইলেও জুদ্ধবক্ত1 বলিয়! কবিতাঁী 
গুণসম্পন্ন হইয়াছে । 

| 'উদ্ধতবর্ণন যখ] 

“ হু'স্যাতুণ্ড, যজ্ঞকুণ্ড, পুরি পুরি মুতিছে 
পাদ ঘায় ঠায় ঠায়, অশ্ব হস্তি পুণ্তিছে । 
রাজ্যখণ্ড, লগ্ডভও, বিস্ফুলিঙ্গ, ছটিছে 

হুল থ্ল, কুল কুল, ব্রহ্ষভিম্ব ফুটিছে! 
মোঁনতৃও্ হেটমুণ্ড, দক্ষমৃত্যু, জানিছে 
কেহ ধায়, মুফিঘায়, যুও্ছিণি, আনিছে।”" 

অমদামঙ্গল। 

এখানে শ্রুতিকটু শব্দের অভাব নাঁই, কিন্তু বর্ণনা 
ুদ্ধতাশালিনী বলিয়! দোষ না হইজ়া, অতিশয় গুণ- 
সম্পন্ন হইয়াছে | 

রেধদ্ররসগত যখ! 
« মহাকদ্র রূপে মহাদেব সাজে 1 

ভভভ্ভম ভভভ্তম শিক্ষা ঘোর বাজে ॥ 

লটাপট্ জটাজুট সংঘউ গঙ্গা । 
ছলচ্ছল্ টলউল্্ কলক্ধল্ তরঙ্কা ৪” 

অনদামঙ্গল। 

এখানে শ্রুতিকটু শব্দের অভাব নাই কিন্ত বর্ণনাঁদী 

কৌদ্ররসগত বলিয়া সমধিক গুণসম্পন্ন হুইয়াঁছে। 

অঙ্লীল দোষের গুণত্ব। 

২৭৮ । শান্তরস সম্বন্ধীয় কোন কথ! বলিবার 
বময়ে অশ্লীল দোষ গুণ-সম্পন্ন হয়। 

ভ 
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উদাহরণ | 
« প্রিয়ার অধর সুধা বিষবৎ ত্যজিয়া 

জ্রমিব পবিত্রধামে ছেঁড়াকাথা লইয়া।” 

২৭৯। শ্লেষাদি শ্ছলে নিহতার্থ ও অপ্রয়ুক্ত 
দোষ নির্দোষ বলিয়! গণ্য হইয়। থাঁকে | 

উদাহরণ | 
« অর্দেক বয়স রাজা এক পাটরাণী 

পাঁচ পুত্র নৃূপতির সবে যুবজানি [” 
বিদ্যান্ুন্দর | 

যাহার যুবতী স্ত্রী আছে তাহাকে যুবজানি কহে, 

এই অর্থে যুবজানি শব্দ বঙ্গভাবায় অপ্রযুক্ত হইলেও 
এখানে শ্লেষস্থল বলিয় নির্দোষপ্রয়োগ হইয়াছে । 

“ কু-কথায় পঞ্চমুখ কগভরা বিষ 

কেবল আমার সঙ্গে ছন্দ অহর্নিশ 1” 
অন্বদামঙ্গল। 

“কু” শব্দ শাস্ত্রে নিহতার্থ হইয়াও এখানে শ্লেষস্থল 

বলিয়া নির্দোষ হহয়াছে। 

২৮০। বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই যদি শব্দার্থ- 
বিশারদ হয়, তাহা হইলে অগ্রতীত দোঁষ গুণত্ব 
প্রাপ্ত হয়; এবং স্বয়ং পরামর্শ স্থলেও উহ! সণ্ডণ 

হইয়া থাকে। 
উদাহরণ । 

« ঈর্বরি ঈপতিজায়া ঈষং-হাসিনি | 

ঈন্দৃশী তাদৃশী নহ ঈশন-ঈহিনি ॥" 
এ বিদ্যা ঞ্ন্দর | 
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মহাঁকবি তুন্দর বক্ত1 ও স্বয়ং পরমেশ্বরী আোত্রী 
বলিয়া এখানে অগ্রতীতদোষ গুণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । 

অথ পুনকৰক্ত দোষের গুণত্ব। 
২৮১। বিষাদ, বিস্ময় ক্রোধ, দৈন্য, অনু- 

কম্পা, হর্ষ, প্রসাদন ও অবধারণ ইত্যাদি স্থলে 
পুনরুক্ত দোষের গুণত্ব হইয়। থাকে। 

বিষাদস্ছলে যথা 

« আহা! আহ। হরি হরি, উহু উদ্ছ মরি মরি, 

হায় হায় গৌঁসাই গৌসাই 1 

হৃদয়েতে দিতে স্থান) করিতে কন্ডেক মান 

এখন দেখিতে আর নাই ॥” 
অনদামঙ্গল । 

কন্দর্পপত্বী রতি বিষাদ প্রকাশ করিতেছেন বলিয়! 
এস্ছলে «“ আহা আহা, ইত্যাদি পদগুলি পুনঃ পুনঃ 
উক্ত হইয়াও গুণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । » 

বিস্ময়স্থালে যথা! 

« একি লো একি লো একি লো দেখি লো, 

এ চায় উহ্ণর পানে । 

দেব কি দানব, নাগ কি মানব, 

কেমনে এলো এখানে ॥” 

বিদ্যানুন্দর | 

এখানে *' একি লে * বাঁক্যটী তিনবার উক্ত হইয়াঁও 

বিস্ময় স্ছল বলিয়া! পুনৰক্ত দোষে দূবিত না হহয়। শুণত্ব 
প্রাপ্ত হইয়াছে * 



১৮৪ কাব্যদর্পন । [৬ষ্ঠ পরিঃ 

ক্রোধস্থলে যথা, 

« অদূয়ে মহাকদ্র ডাকে গভীরে 

অরে রে, অরে দক্ষ দেরে সতীরে 

ভুজঙ্ক প্রয়াতে কছে ভারতী দে 

সতীদেসভীদেসতীদে সভীদে॥*” 
অন্নদামল্গল | 

এখানে মহাকদ্র সক্রোধ হইয়া বজিতেছেন বলিয়া, 

“সতী দে” চারিবার উক্ত হুইয়ণও পুনৰক্ত দোষে 

দূষিত হুয্স নাঁই বরং অধিকতর গুণসম্পন্ন হইয়াছে। 
দৈশ্স্ছলে যথা 

€ উর্ধগবিকারে মোর পড়িয়াছে দাত । 
অন্ন বিনা অন্ন বিন। শুকায়েছে আত ! 

অনদামজল । 

অন্পপূর্ণণ বৃদ্ধার রূপধারণ করিয়। ব্যাসের সমীপে 
দৈন্ প্রকাশ করিতেছেন বলিয়া এখানে পুনকক্ত 
দোঁষটী গুণালক্কৃত হুইয়াছে। 

যথা বা! 

“ নাহি জ্ঞানি স্তৰ স্তৃতি তজ্জন বিহীন । 
* কপ] করি যুক্ত কর আমি অতি দীন ॥” 

| চৈতন্যলীলালহরী । 
অশ্নকম্পাস্থলে যথা 

« প্রণমিয়! পানী কহিছে যোড় হাতে । 
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে ॥ 

* “ কতরূপে স্ব স্তাতি করে অস্বিকার । 
সে সময়ে দর্পগতি ছেরি চমণ্কার ॥ শশি-যামিলী । 

" এখাঁনে কবির উত্ভি বলিয়া পুনরুত্ত দোষ হইবে । 
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* তথাস্ত £ বলিয়া দেবী দিল] বরদাঁন 

ছুধে ভাতে থাকিবেক ভোঁমার সন্তান ॥+ 
অন্নদামঙ্গল | 

এখানে “তথাস্ত ' ৰলাতেই সমুদয় স্বীকার করা 
হইল; আবার .চতুর্থপাদে “হুধে ভাতে থাকিবেক 

তোমার সন্তান * এইটী বলাতে পুনকক্ত দোষ আভাস- 

মাঁন হইতেছে, কিন্ত পাঁটনী সংস্কত বাক্যাঁ্থ বুঝে ন। 
এবং দেবীও অন্থকম্পা করিয়! বলিতেছেন এইজন্য 
এখানে পুনকক্ত দোষ না হইয়া গুণ হইল। 

হর্ষস্থলে যথা 

« চেতরে চেতরে চেত ডাকে চিদানন্দ । 

চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ ॥” 
অন্নদামঙ্গল। 

এই উক্তিটী সানন্দোক্তি বলিয়া এখাঁনে * চেতরে ; 
বাঁক্যটী ছুইবার উক্ত হুইযাও গুণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। 

প্রসাঁদন স্থলে ষথা 

« আমারে শঙ্কর দয় কর হে 

শরণ লয়েছি শুনি দয়াকর হে 12 

অন্নদামঙ্গল । 

ব্যাসদেব শিব প্রসাঁদন করিতেছেন বলিয়। এখানে 

পুনকক্ত দোষটা গুণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। 

অবধারণ স্থলে যথা 

£« সেই বটে এই চোর সেই বটে এই চোর 

বাঁধরে উহ্থায় নবে হাতে দিয়। ডোর 4,» 
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২৮২ । বৈয়াকরণ বক্তা হইলে এবং কেহ 
আপনার বিদ্যাবত্বা দেখাইলে কফত্ব ও শ্রতি- 
কটুত্ব নামে দোষ গুপত্ব প্রাপ্ত হয়। 

বৈয়াকরণ বক্ত। যখ" 
“ সন্ধিতে চতুর পুক্র ধাতু বিভুষিত 

বহুত্রীহি কারক গুণেতে সজুপণ্ডিত। 

সমাপ বচনে কেবা সমান তোম!র 

পাণি নিপীড়ন করি রাখ বৎশমান ॥ ১, 
কোন এক বৈয়াকরণ ব্রাঙ্মণের পুন্তর বিবাহ করে 

নাই বলিয়1, তাঁহার পিত। নিয়ত ছুঃখিত হইয় থাকেন; 
একদিন একজন পাণিনি বেতার সম্মুখে ব্রাহ্মণ আপন 
পুত্রকে সম্বোধন করিয়া! উপরি উক্ত কবিতাটী পড়ি- 

লেন। এখাঁনে বৈয্াঁকরণ বক্তা বলিয় কইত্ব ও শুতি- 
কটুত্ব দোষ গুণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। 

যথা ব] 

“ আপনার জন্বস্থান ভক্ষয়ে অনল 

তার ধ্বজ ধুম উঠে গগন মণ্ডল, 
তাহাতে জনমে মেঘ গনি ভার নাদ 

পর্বত গহ্বরে বিরহীর পঁরমাদ ॥ ” 
ইত্যাদি । 

গ্রাম্যদোষের গুণত্ব | ০০০ 

২৮৩। অধম ব্যক্তির উক্তিতে গ্রাম্য দোষ 
গণ বলিয়! গণ্য হইয়া! থাকে। 
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উদাহরণ 

« মোগীার কপালে ছুক্ নেকেচে গোসাই 
খাট্তি খাটতি মনু এক্টু বস্তি পেন নাই £” 

কুলীনকুলসর্ধ্বন্ম | 

নীচ লোকের উক্তি বলিয়!? এই কবিতাটা গ্রাম্য- 

দোষে দূষিত ন1 হুইয়! বরং গুণসম্পন্ন হইয়াছে। 

২৮৪। প্রসিদ্ধ বিষয়ে নিহেতু দোষ দোষত্ব. 
প্রাপ্ত হয় না। 

উদাহরণ । 
“ হেরিয়া নয়মে সমাগত নিশিখিনী 
উড়িছে গগন-তলে জুধাৎশু-রঙ্গি ণী। 

চকোরী চকোর সহ করিয়া নিনাদ 

চক্রবাক্বধু কিন্তু করিছে বিবাদ ॥” 
চারুগাথ!। 

রজনীতে চক্রবাঁকৃবধূ বিয়োশিনী হয় ইহ চির- 
প্রসিদ্ধ বলিয়া, এস্থলে নিহ্বেতু চক্রবাঁকী-বিষাদ 

নিহ্বেতুত্ব দোষে দূষিত হয় নাই। 

২৮৫। কবিসময়প্রসিদ্ধ বিষয় সকল বাস্ত- 

বিক বিরুদ্ধত! দোষে দুষিত হইলেও গুণত্ব প্রাপ্ত 

হয়। 

কবিসময়-প্রসিদ্ধ যথ। 

২৮৬ । পাপে ও আকাশে মলিনতা ; ষশঃ, 

হৃন্ত, ও কীর্তিতে ধবলত। ; ক্রোধ ও অনুরাগে 
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রক্তিম; সরিৎপাগরাদিতে পক্কবজাদির বিকাশ; 
জলাশয় মাত্রেই মরালাদি জল পক্ষীর কেলি; 
'চকোর .চকোরী দ্বারা স্ুধাঁকরের সুধাঁপাঁন ; 
বর্ষাকালে হংসগণের মাঁনস সরোঁবরে গমন; 

কামিনীর পদাঘাতে অশোক কুসুমের বিকাশ; 
ও যুখোত্হষ্ট মদির! দ্বারা বকুল প্রকাশ ; 
বিয়োগতাপে হৃদয় বিদারণ; কন্দর্পের ফুলময় 
ধন্ঃ ফুলময় পঞ্চশর, ও ভ্রমরপংক্তি ধনুর্তণ ; 
কন্দর্পের শরে ও কামিনীকটাক্ষে যুবজন-হ্ৃদয়- 
ভেদ; দিবসে কমল বিকাশ ও কুমুদনিমীলন ; 
নিশাকালে কুমুদবিকাঁশ ও পদ্মনিমীলন ; মেঘ- 
গর্জনে ময়ূরগণের নৃত্য ঃ অশোক তরুতে ফলা- 
ভাব; বসন্তকালে জাতিকুশ্মমের অগপ্রকাশঃ 

চন্দনতরু ফলপুষ্পবিহীনঃ কন্দর্পের সহিত 
বসন্তের মিত্রত। ; এবং মেঘ পর্য্যন্ত হন্ম্যাদির 
উচ্চতাবর্ণন; ইত্যাদি কৰিকালগ্রসিদ্ধ বিষয়গুলি 
প্রসিদ্ধি-ৰিরুদ্ধত। দোষে দুষিত হয় ন। বরং গুণত্ব 
প্রাপ্ত হয়| 

২৮৭। “শেখর ”শব্দে শিরোভূষণ বুঝাইলেও 
কেবল শিরঃস্ছিত বুঝিবাঁর জন্য « শিরঃ-শেখর 
শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাঁকে। 'মালা? শবে কুনুম- 
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মালা, তবে যে “কুসুম-মালা* এরপ প্রযুক্ত 
হয়, সে কেবল নিরবচ্ছিন্ন পুষ্পের মালা হুইলেই 
হয়, নতুবা হয় নাঁ। 

২৮৮ । “জ্যা? শব্দ স্থলে « ধনুউহ্কার +. ” ও ধন্ুতে 
শিঞ্জিনীর সংযোগ বুঝিবার নিমিত্ত “ধনুর্জ্যা : 
শব প্রযুক্ত হইয়। থাকে | “অৰতংস? শবে কর্ণ- 
ভূষ! রুঝাইলেও কেবল কর্ণন্ছ বুঝাইবার জন্য 
কর্ণাৰতংস প্রযুক্ত হয়। এইরূপ কেবল মুক্তা- 

গুন্ফিত হার বুঝাইবাঁর জন্য “মুক্তাহার * শব্ধ 

প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ এই বিষয় গুলি 
যেরূপ প্রয়োগ-যোগ্য * জঘন-কাঞ্ী£ ও 
« কর-কস্কণ ** শব্দ সেরূপ প্রয়োগার্থ নহে, কারণ 
কোন মহাকবি এরপ প্রয়োগ করিয়া ধান নাই, 
সুতরাং এরপ প্রয়োগ দুষণাবহ হয়। 

উদাহরণ । 
“ ক্ষণেকে হইয়া সচেতন 

প্রহারিয়ে পুনঃ পুনঃ কপালে কর-কঙ্কণ 

পূর্বব কথ! সকাভরে শোকমগ্স-ভগ্স্বরে 3 

কহিছেন সহোদরে পরিহরিয়ে রোদন 1৮ 
কর্মদেবী। 

* কেবল কর্কণ বলিলেই বক্ত। চরিতার্থ হইতে পারেন, কারণ 
কষ্পণ কর ভিন্ন অন্যস্থানে পরিছিত হয় ন| ) তবে জঘন কাঁঞ্চী বলিবার 
তাৎপর্য এই যে কাকী কখন কখন গলাতেও পরিছিত ,হইতে 
পারে । 
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এখানে কর-কর্কণ প্রয়োগী অত্যন্ত দূষণাঁবহ হুই-. 
যাছে, উক্তিটা কর্মদেবীর উক্তি হুইলেও বরং দোষ 
ঘটিত ন!, কারণ শোকের সময়ে এ রূপ বাঁন্ছির হুইয়! 

থাঁকে, কেবল কবি-প্রৌটোক্তি বলিয়া? বিশেষ দূষণাঁবহ 
হইস়সাছে। 

২৮৯ । আনন্দনিমগ্ন ব্যক্তির চিডিরে ন্যুন- 
পদতা দোষের গুণত্ব হইয়া থাকে। 

উদাহরণ । 

“ কহিতে লাগিল বিপ্র সানন্দ হৃদয়ে 

ভোজন করিতে হবে আমার আলয়ে 1” 

চৈতন্যলীলা । 

“ভোজন করিতে হবে; এই ক্তিয়াপদের কর্তৃ- 

পদ “তোমাকে ও তাহাকে ঃ এই ছুইটীই হইতে 

পারে, সৃতরাৎ এখানে আপাততঃ ন্যানপদত! দোষ 
প্রতিপন্ন হইতেছে, কিন্তু পরমাঁনন্দ নামক ব্রাহ্গণ 

সানন্দীত্তঃকরণে চেতন্যদেবকে আপন আলয়ে আহার 

করিতে অন্বরোধ করিতেছেন বলিয়। এখানে 
“আপনাকে” এই কর্তৃপদটী ন্যুন হুইয়াও গুণসম্পন্ন 
হইয়াছে! 

২৯০1 অর্থবৈচিত্র্যবিশেষ স্ছলে অধিকপদত্থ 
দোষ গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। 

উদাহরণ । 
“হৃদয়ে উদয় অতি নব পয়োধর | 

, বোধ হয় রসবৃষ্টি হইবে সত্তর ॥” 
রসতরঙ্গিণী ৷ 
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এখনে অর্থের বৈচিত্য আছে বলিয় “হৃদয়ে , 
এই শব্দটী অধিক হইয়াও অধিক পদত্ব দোঁষে দুষিত 
হয় নাই, এখানে ' পয্োধর? শব্দ প্রযুক্ত হওয়াতে 
কবির ঘে কতদুর কবিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে তাহ। 
সহ্ধদয়বর্গের অগোচর খাকিবেক না। 

২৯১। অর্থসৌকুমার্ধ্য থাকিলে পতৎপ্রকর্ষত! 
দোষের গুণত্ব হইয়া! থাকে। 

উদাহরণ । 
« পয়দল কল কল ভূতল টল টল, 

সাঁজল দল বল, অটল সোয়াঁর1! 

দামিনী তক তক, জামকী ধক ধক, 

ঝকমক চকমক খরতর বারা! 

ব্রাহ্মণ রজপুত, ক্ষত্রিয় রাহুত, 

মোগল মাহুত রণ অনিবাঁরা ॥ 2? 
মানলসিংহ । 

প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে যেরপ অন্বপ্রাসছটা বর্ণিত 

হইয়াছে, তৃতীয় পাঁদে সেরূপ নাই তথাপি এখানে 
অর্থসেধকুমার্ধয আছে বলিয়া পতৎ্প্রকর্ষতা দেঁষ 

হুইল ন1| | 
২৯২। যেক্ছলে বিভাবাহৃভাবাদি দ্বারা বিষয় 

গ্রতীতি হয় না, এবং যেখানে বিভাবান্ুভাবরত 
পুফিরাহিত্য দমধিক গুণোঁপনিবন্ধক বলিয়া 
প্রতীত হয়; সে স্থলে রসাদির ও নিংিন্ার 
স্বশববাচ্য দোষ হয় না। 
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উদাহরণ |. 
« কত সুখ স্বপ্পোদয়, হৃদয় মাঝারে হয়, 

কভু হাস্যছটা বিশ্বাধরে । 
বোধ হয় প্রিয়াসহ, বিলসিত অহরহ 

সম্তরিভ জুখ-সরোবরে ॥:, 
পম্মিনী উপাখ্যান । 

এখানে বিভাবাদির উল্লেখ নাই বলিয়া স্বশব্দ 
বাচ্যদোষ না হইয়। বরং গুণ হইল | করণ লঙজ্জ?, 
ভয় ও হাস্য এই তিনের বিভাবাহ্বভাঁব স্ুখেতে দর্শন 
উচিত নছে | 

২৯৩। বিরোধি-রস যদি বিভাৰ-শূন্য হয়, 

তাহা হইলে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী রম দোষশুন্য 
হয়। রর 

উদাহরণ । 

" অনেক যতনে কেহঃনিজ পতি পায়! 

ক্কন্ধে সুণ্ডে যোড়। দিতে মহাব্যগ্র ভায় ॥ 

ছুই হস্তে কেহ ধরে পতির চরণ। 

বিলপয়ে মুখে মুখ করিয়া মিলন ॥ 

পাশরিল৷ পুর্বকার প্রেমরস যত ! 

হাস্য পরিহাস তাহা স্মরাইব কত । 

সমর করিতে গেলা কেমন কুক্ষণে 

পুন ন1! হইল দেখা এ অভাগী-সনে ॥ + 
মছা'ডারত । 

অনদ্যরদ যদিও কৰকণরসের বিরোধী তথাপি 
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এখানে আলম্বনবিভাঁবশুন্য হওয়াতে দুষণাঁষহছ না 

হইয়া] সমধিক্ষ চমৎকাঁরজনক হইয়াছে। 

ইত্তি কাব্যদর্গণে দোষ-নিরূপণ নামক . 
ষ্ঠ পর্রিচ্ছেদ 

সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥ 
স্পট 

অথ অলঙ্কার | 

২৯৪ । বদ্দারা, শব্দার্থের চমণকারিতা ও 
রসের পরিপুষ্টতা সম্পন্ন হয়, তাহার নাম অল- 

স্কার।* 

২৯৫। কেযুর কুগুলাছি যেরূপ শরীরের 
শোভা সম্পাদন করে, অলঙ্কার-সমূহও সেইরূপ 

কাব্যের দেহস্বরূপ যে শব্দার্থ তাহার যথোচিত 

শোভা সংবর্ধন করিয়। থাকেঃ কিন্ত এই অলঙ্কার- 
সমুহ যে নিয়তই শব্দার্থের শোভা সম্পাদন করে 
এরূপ নহে, কখন কখন শব্দার্থে অলঙ্কারের 
অসভ্ভাবও দেখিতে পাওয়া যায়, এই নিমিত্ত 

* গুণ যেরপ কাব্যের নিয়ত ধর্ম ইহা সেরূপ নছে; জন্য ইছ। 
গুণ হইতে পৃথক্। 

থ 



১৯৪ কাব্যদর্পণ। '[ পম পরি 

প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা উহাকে শব্দর্ধের 

অনিরত ধন্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়া শিয়াছেন। 

এই অলঙ্কার হুই প্রকার যথা-_-শব্দালঙ্কার ও 
অথালঙ্কার। 

অথ শব্দালঙ্কার। 
২৯৩। শব্দের বৈচিত্র্জনক ধর্মবিশেষকে 

শব্দালস্কার কহে। ইহা বমক, শ্লেষ ও অনুপ্রানাদি 
তেদে নানাপ্রকার। তন্মধ্যে যেগুলি বঙ্গভাষায় 

প্রচলিত, ক্রমে ক্রমে সেই গুলির লক্ষণ ও উদ্া- 
হরণ প্রদর্শিত হইতেছে । 

অথ যমক। 
২৯৭ | কোন সার্থক বাক্য মধ্যে ভিন্নার্থবাচক 

একরূপ শবের পুনরারৃভিকে যমক কহে । এই 

যমক নানাপ্রকাঁর, তন্মধ্যে বঙ্গভাঁষাঁয় তিন প্রকার 
বই দেখিতে পাঁওয়। যায় না_যথ। আদ্যযমক, 

মধ্যযমক ও অন্ত্যযমক | পদের প্রথমে যে যমক 

থাকে তাহার নাম আদ্য যমক। 

উদাহরণ। 
“ ফুলখনু ফুলধনু ত্যজে জ দেখিয়া 

সুবর্ণ সুবর্ণ হেরি মরিছে পড়িয়া 1” 
'ফ্ুলধন্ধ' শব্দে কন্দর্প ও দ্বিতীয় 'ফুলধন্ শব্দে পুস্পোর 

ধন্ধ | প্রথম "হৃবর্ণ” শবে ন্বর্ণ দ্বিতীয় “সুবর্ণ ' শব্দে সুন্দর 
বর্ণ, অতএব এখানে আদ্য যমকালঙ্কার হইল । 



শম পর্লিঃ] শবালঙকার । ১৯৫ 

অথ মধ্যযমক | 

২৯৮। পদ্যের মধ্যভাগে যে ষমক বিন্যস্ত হয়, 

তাঁহার নাম মধ্যযমক। 

উদাহরণ | 
“« তধহার প্রিয়ভারসে রসে যার মনঃ 1 

যাইতে ভবের পারে পারে সেই জন 17 

অথ অস্ত্যযমক। 
,.২৯৯। পদ্যের অন্তে যে যমক বিন্যস্ত হয় 

তাহার নাম অন্ত্যযমক। 

উদাহরণ । 
“ মহার্য দেখিয়। দ্রব্য না সরে উত্তর ! 
যে বুঝি বাড়িবে দর উত্তর উত্তর 

শুনি স্মরে মহাকবি ভারত ভারত 

এমন না দেখি আর চাহিয়। ভারত 1” 
বিদ্যানুন্দর | 

গদ্যরচনাতে* এই রূপ যমকের সম্ভাবনা! নাই, 

তবে যে ছুই একটী দেখিতে পাওয়া! যায়, তাহা এরূপ 
নিয়মে গ্রথিত নহে ; ফলতঃ যমকালঙ্কার গদ্য অপেক্ষা 

পদ্যতেই অধিক প্রচলিত | 
অথ শ্লেষ। 

৩০*। একটী শব্ধ ছুই বা বহু অর্থে প্রযুক্ত 
* আমুখ, সন্দংশ, আরতি, গর্ভ, সন্দষ্টক, পুচ্ছ, পৎক্তি ঃ যুগ্ন ও 

পরিরত্তি প্রভৃতি যমক শুদ্ধ ও মিশ্র ভেদে বহুবিধ হইলেও এখানে 
রসাম্বাদ বিলম্বনকারী ইক্ষু গ্রশ্থির ন্যায় অনারপ্রায় উষ্ত যমক বিরতি 
পরিহ্ৃত হুইল । এবং উক্ত যমকপরম্পরা বঙ্গভাষা সুন্দরীর 
পাঁদস্ফোট ও গশুমাল। শ্বরূপ) এজন্যও অনাবশাযক। "* * 

ও 



১৯৬ কাবাদরণ । [৭ পান্িঃ 

হইলে শ্লেষ নামক অলঙ্কাঁর হা থাকে। শ্রেষ 
হই প্রকার-_ 

অভঙ্গ শ্লেষ ও সভজ হৌষ। যেখানে পদ- 

ভঙ্গ করিলে কোন রূপ অর্থের উপলব্ধি হয় নাঃ 

তথায় অভঙ্গ শ্লেষ হয়, আর যেখানে পদতঙ্গ 

করিলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের উপলদ্ধি হয়, তথায় 

সভঙ্গ প্লেষ হইয়া থাকে । 
উদাহরণ। 

শরীর লোহিত বর্ণ, স্থলিত গমন 

বনুহীন হৈল রবি ক্রি বিভরণ। 
অশ্বর ত্যজিয়া পড়ে জলখির জলে! 

কেবল বাৰণী বনু সেবনের ভরে ॥” 
ম, তর্কালফাঁর | 

যথ1 বা 
*€ বিশেষণে সবিশেষ কনিবারে পারি 

জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী? 

গোত্রের প্রধান পিতা যুখবংশ জাত 

পরম কুলীম স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত ! 

পিতামহ দ্রিলা মোরে অক্পূর্ণণ নাম, 
অনেকের পতি তেই পতি মোর বাম । 

অভি বড় বদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ, 

কোন গুণ নাই তার কপালে আগ। 

কু কথায় পঞ্চমুখ কণুভর! বিষ 

কেবল আমান সঙ্গে ঘন্ছ আঅহর্জিশ ! 
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গঙ্গানামে সভা তার ভরঙগ্গ এমনি, 

জীবন স্বরূপ সে ম্বামীর শিরেশমণি ! 

ভূত নাচাইয়৷ পতি ফেরে ঘরে ঘরে 

নামরে পাষাণ বাপ দ্িলহেন বরে 1” 
অন্নদামঙ্গল | 

বস্তকিরণ, ধন। অন্বর-আকাশ, বসন। 

রাকণী স্বৰকুণকন্তা, মদিরা | দ্বিজরাজ স্চন্দ্র, ব্রাক্ষণ | 
কর -কিরণ, ছল্ত | 

গোত্রের প্রধান-গৌষ্টীর প্রধান, পর্বত-প্রধান | 
মুখ-বংশ-মুখটিকুল, প্রধান । 
বন্দ্যবংশ-্বন্দোপাধ্যায় কুল, বন্দনীয়কুল। 

পিতামহ -পিতৃপিতা, ব্রহ্ম! | 
অনেকের পতিস্মবনহুপত্বীক, ভূতনাঁথ। 

বাম-্প্রতিকুল, মহাদেব । 

অতিবড় প্রদ্ধ-অতিথুড়খ, সকলের জ্যেষ্ঠ। 

সিদ্ধি-ভাঁঙ, কাধ্যসিদ্ধি | 

কোনগুণ নাই- কোন ক্ষমতা নাই, নিগুণ। 

কপালে আগুণ স্জ্রীদিগের নিন্দাঁবাক্য, কপালে অগ্নি! 

কু-কথা -মন্দকথা, শাস্ত্রকথা। 

পঞ্চমুখ স্বাচাঁল, পঞ্চবদন্ন | 

কণ্ঠভরা বিষস্কটুভাষী, নীলকণ্ঠ। 
ঘ্বন্দু -বিরোধ, যুগলভাব। 

গজ1-নামবিশেষ, সুরধুনী | 
তরঙ্গ -কলছ, উর্টি। 

জীবনম্বরূপ1-্প্রীণতুল্য/, জলময়ী+ ” 
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শিরোমণি- অতি আদরণীয়া, মস্তকভূষণ | 
ভূত-দাঁনব ইত্যাদি, তাঁলবেতাল প্রস্ভৃতি। 

পাঁষাঁণ -কঠিনহৃদয়, পর্বত | 
এই কবিতায় পদভঙ্গ করিলে অর্থ বজায় থাকে না, 

এজন্য এখানে অভঙ্গশ্লেষ হুইল । 

সভঙ্গশ্লেষ যথ। 

অর্ধেক বয়স রাজা এক পাটরাণী ! 

পাঁচ পুক্ত্র নুপতির সবে যুবজানি ॥ ” 

বিদ্যান্ুন্দর | 

মুবজানি অর্থে যুবতিজায়! যাহাঁর তাহাকে বুঝায়; 
আবার যুব বলিয়। জানি, ভাঙ্গিয়া লইলে এরূপ অর্থ 

প্রতিভাঁসমান হয়, এজন্য এখানে সভঙ্গশ্লেষ হইল | 
অর্থশ্লেষ অর্থালঙ্কারে কথিত হইবে। 

অথ অন্বপ্রাস। 

৩০১। রচনামধ্যে কোন এক প্রকার হল- 

বর্ণের পুনঃ পুনরারৃত্তিকে অনুপ্রা কহে। অনু- 
প্রাস তিন প্রকার বথ।-- ছেকান্থপ্রাস, রৃত্যনু- 

প্রা ও অন্ত্যানপ্রাম। 

অথ ছ্েকান্বপ্রাস। 

৩০২। ব্যঞ্জন-সমুহ একবার উচ্চারিত হুইয়। 
পর্যায়ক্রমে পুনরুচ্চারিত হইলে, ছেকানুপ্রাস 

হইয়া! থাকে। 
পর্যায়ক্রম যথা_-খঞ্জন_গঞ্জন; পাঁবন--পবন ; 
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ইত্যাদি | সরঃ-রস;১ নব-বন? ইত্যাদি রূপে বর্ণ- 
বিন্যস্ত হইলে ছেকান্বপ্রাস ছইবে নী। 

উদাহরণ । 

« জয় কালিয়-দমন, কেশিমর্দদন, জগন্নাথজনার্দদন | 
জয় মধুসুদন বৈরি-গরঞ্জন, বিপত্তি-ভয়-ভঞ্জন 1৮ 

অনদামজল । 
যথা বা 

« কোকিল-নাদিনী গীঃ-পরিবাদিনী, 
হীপরিবাদ-বিধায়িনী 

ভারভ মানন মানস-সারস 
রাসবিনোদ-বিনোদিনী 1” 

দ্যাজুন্দর | 

এই হুটী উদাহরণে দঁন_্দন , জন_ঞ্ন ; দিনী, 
দিনী; মানস-মাঁনস প্রভৃতি একরূপ হল পর্যায়ক্রমে 

পুনরারত্ত হওয়াতে ছেকান্বপ্রান হুইল । ছেকশব্দের 

অর্থ বিদগ্ধ, অতএব বিদগ্ধান্মোদিত যে অন্বপ্রান 
তাহার নাম ছেকামন্বপ্রাস। 

অথ ব্বত্যন্থপ্রাস। 
৩০৩ । পর্য্যায় ক্রমেই হউক, আর অপধ্্যাঁয় 

ক্রমেই হউক একরূপ হলবর্ণের বারম্বার উল্লেখকে 
বত্যনুপ্রাস কহে। 

উদাহরণ 

« জাগহ বৃষভানুনন্দিনি মোহন যুবরাজে 

কি জানি স্বজনি রজনিভোর, ঘৃঘ্ঘন ঘোষত ঘোর, 

গত যাঁমিনী জিতদামিনী কামিনী কুল লাজে'। 
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অকৰুণ পুন বাল অৰুণ, উদ্দিত যুদিত কুমুদবদন 
চমকি ঢুষ্ি চঞ্চরী পছুমিনীক সদন সাজে ! 

কুহরত হুতকোক শোক, জাগতভ অব সব লোক 

শুকলারিক1 পিককাকলী নিধুবন ভরি বাজে । 
বরজকুলজ জলজনয়নী ফুঘল বিমল কমলবয়নী 
কতলালিস ভূজবালিশ আলিস নহি তেজে। 

বিশাতি পড়ল যুবতি্বন্দ, গুকজন অব কব মন্দ 

সরস বিরল জগদানন্দ, রসবতী রসরাজে ॥ ৮ 
জগদানন্দ পণ্ডিত । 

অনায়াসে ইঙ্বার তাঁৎপর্ধ্য বুঝিতে পারা যায় 
বলিয়। এই উদাহরণের কোন্ কোন্ স্থলে বৃত্যন্থপ্রাসের 
সমাবেশ হইয়াছে তাহার আর পরিচয় দিবার প্রয়ো- 

জন নাই। 

৩০৪। অস্ত্যানুপ্রাসের উদাহরণ দিবার আর 

প্রয়োজন নাঁই, কারণ বঙ্গভাষায় মিত্রাক্ষর বিশিষ্ট 

কবিতা মাত্রই ইহার উদাহরণ স্ছল। 
অথ বক্রোক্তি | 

৩০৫। বক্তার বচন-তাহুপর্ষ্য শ্রোতা যদি 
শ্লেব বা কাকুদ্বার! অন্যার্থে যোজনা করেন, তাহা 

হইলে তাহাকে বক্রোক্তি কহ! যায়। 
ক্লে দ্বার। ঘখ! 

“ দ্বিজরাজ হয়ে ফেনন বাকণী সেবন । 
" ম্নবির ভয়েতে শশী করে পলায়ন । 
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বলি এত সুরাসক্ত কেন মহাশয়! 

হুর না সেবিলে ভার কিসেমুক্তি হয়। 

মথুর সঙ্্রমে . কেন এষন আদর, 
বসস্তকে হেয় কষে সে কোন পামর 1” 

কাব্যনির্ণয-_বন্ধু । 
যথা ব! 

“ আরালয়ে গমন কেন হে বারবার! 

নভুবা! কেমনে যুক্তি হইবে আমার &” 
দ্বিজরাঁজ--চক্্র ও ব্রাঙ্ষণ । বাকণী--মদির1 ও 

পশ্চিম দিকৃ1। বলি-রাঁজবিশেষ ও কহি। সুরাসক্ক-_ 

মস্তাসক্ত ও দেবতাঁভক্ত | মধু--মস্ভ ও বসন্ত | শুরালয় 

_-মদিক্সাগৃহ ও দেবালয়। 
কাকু বক্রোক্তি যখ। 

« যথা ইচ্ছা! তথা যাও পশর। লইয়া 
কোথাও না থাকে মেই ব্রজবিনোদিয়! | 

কেবল যেওনা সখি নিকুঞ্জের কাছে 

ংশীধারী পশরা কাঁড়িয়া লয় পাছে ।” 
ভক্তিতরঙ্গিণী 1 

এখানে কাকুদ্বার! এই যলা হইল যে পশর1 মাথায় 

করিয়া অন্যশ্থামে ভ্রমণ ন1 করিয়া, নিকুঞ্জ ভবনের 
নিকটে যাঁও যে অনায়াসে কু দর্শন পাইবে। 

অথ ভাঁষাসম। 

৩০৬। ভাষা বিভিন্ন হইলেও যদি এক রূপ 
শব্দদ্বার! বাক্য রচিত হয়) তাহা! হইলে ভাষানম 
অলঙ্কার কহ যায়। 
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উদাহরণ । 
« জয় কালি কপালিনি। মস্তক-মালিনি 

খর্পর-ধারিণি শুলধরে ! 

জয় ,চট্ডি দিগম্বরি, ঈর্খরে শঙ্কর 

কৌধিকি ভারত ভীতি হরে ॥” ৰ 
ঈগল 

এই সম্বোধন পদগুলি বাঙ্গালায় যেরূপ সংস্কততেও 

সেই রূপ, এজন্য এখানে ভাষাঁসম অলঙ্কাঁর হুইল। 

অথ পুনকক্তবদাঁভাঁন | 
৩০৭। যেস্থলে একার্ধবাচক ছুই বা ততো- 

ধিক ভিন্নাকাঁর শব্দ সন্নিবেশিত হইলেও পুনরুক্ত 
দোষ হয় নাঃ যেন পুনরুক্ত দোষ হইয়াছে 
আপাততঃ এইরূপ প্রতীতি হইয়! পশ্চাৎ আবার 
সেই সকল শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ গ্রতিপন্ন হয়, 
তথায় পুনরুক্তবদাভাঁস অলঙ্কার হইয়৷ থাকে । 

উদাহরণ । 
*“ বিরিঞধ%ি কমলাননে বসি পঘ্মাসনে 

জানিতে হুরির শক্তি যুদিল! নয়নে 1” 
সাহিত্য যুক্তাবলী । 

এখাঁনে “ কমলাঁসনে ও পদ্মাসনে এই ছুদী শব্দ 
একার্থ-বাচক হওয়াতে আপাতশ্তঃ পুনকক্ত দোষ 
বলিয়া! বিবেচিত হয়, কিন্ত বাস্তবিক তাহ! নহে, কারণ 

কমলাঁসনের অর্থ কমলরূপ আসন ও পম্মাসনের অর্থ 

এক প্রকার বসিবাঁর রীতি, এজন্য এখানে পুনকক্ত দোঁষ 
না হুইয়। পুনকক্তবদাভাঁস নামে অলঙ্কার হইল | 
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অথ প্রহছেলিক1। 

৩০৮। যদিও গ্রহেলিকা একটি অলঙ্কার 
বটে, কিন্তু পূর্বতন কবিরা উহাকে রসের 
অপকর্ষক বলিয়া, আ্লঙ্কারের মধ্যে পরিগণিত 
করেন নাই। 

উদাহরণ । 

“ বিষুূপদ সেবা করে বৈষ্ণব, সে নয় 

বৃক্ষের পল্লব নহে অঙ্গে পত্র হয়। 

পিতে বুঝিতে নারে ছুচারি দিবসে 

মুর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে 1” 
উদ্ভট |--অর্থ পক্ষী । 

অথ অর্থালঙ্কার । . 

উপমা | 

৩০৯। সমান ধন্মাত্রান্ত অর্থাৎ তুল্য গুণ- 
ক্রিয়াদি-সম্পন্ন ভিম্বজাতীয় বস্তদ্বয়ের--অর্থাৎ 
উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্য কথনকে উপমা 

কছে। 

যাহার সহিত তুলন1 কর! যায়, তাহাকে উপমান 
আর যাহাকে তুলনা করা যায়, তাহাকে উপমেয় 

কহে । যেমন * শকুস্তলার বদন কমলসদৃশ মনো- 

হুর ” এই বাক্যে মলের সহিত বদনের সাদৃশ্য সম্পা- 

দন কর! হইতেছে বলিয়া কমল বদনের উপমাঁন, এবং 

বদনকে কমলতুল্য বল যাইতেছে বলিয়]। বদন 

উপমেয় হুইল | আবার «এই কমল-ী শকুস্তলার বদনের 

স্যায় অতি মনোহর » এরূপ বলিলে বদন উপমাান ও 
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কমল উপমেয় হইত, কারণ বদনের সহিত উহ্বার 
সাদৃশ্য সম্পাদন কর! যাইতেছে । অগস্তান্ত উপমান ও 
উপমেয়ের পক্ষেও এইরূপ | | 

উপমাঁন ও উপমেয় এই উভয়নিষ্ঠ একরপ ধর্মকে 

উপমান ও উপমেয়ের সমান ধর্মশ বা সাধারণ ধর্ম 
কছে। | 

সৌন্দর্য, আহ্লাঁদকতৃ, কোঁমলতণ, সৌগন্ধ্য, ও নয়ন- 
রঞ্জকত প্রভৃতি ধর্মগুলি বদন ও কমল এই উভয় 
পদার্থের সাধারণ ধর্ম বলিয়া, কবিরা বদনের সহিত 

কমলের ও কমলের সহিত ঘদনের উপমণ প্রতিপন্ন 

করিয়া গিয়াছেন। 

গুণক্রিয়াদি যেরূপ উপমাঁন ও উপমেয়ের সাধারণ 
ধর্ম বলিয়া! উল্লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ কখন কখন 
কেবল শব্দমাত্র দ্বারাও উপমাসম্পন্ন হুইয়। থাকে ; 

দ্বর্থবাচক বা প্লিউ শব্দব্তীত উভয়নিষ্ঠ ধর্ম প্রকাশিত 
হইতে পীরে না, যথা _« মহাশয়! আপনি কমল- 

কাননের স্তায় ভ্রম রহিত” যথা বা “সাধুর চিত্ত 

ধন্থুকের ন্যায় গুণাকফী ” এই হুইটী উদ্ধাহরণের প্রথম 

টীতে “ভ্রম রহিত ' শব্দদী ব্যক্তির পক্ষে “ভ্রম-রহ্থিত; 
কমল কানন পক্ষে “ জ্রমর-হ্িত *। সেইরূপ দ্বিতীয়গীতে 
ধ্ধকের পক্ষে জ্যারুউ ; চিত্বপক্ষে ধৈর্য্য বীধ্যাদি 
গুণাকৃষ। | 

গ্যায়, যথা, মত, প্রায়, তুল্য, সদৃশ, যেরূপ ইত্যাদি 
ওপম্যবাচক শব্দ ইহার বোধের দিমিত্ত ব্যবন্ধত হইয় 
থাঁকে*| - 
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'আঙ্জী পুর্ন 1 

৩১০। ঘ্ব জলে উপাক্মান, উপজ্েয়। সাধা- 
রণ ধর্ম, ও এপাম্যরচক্ত 'ষর্ধাছিসাতকর স্পট 

উল্লেখ থাকে তথায় পুর্ণোপমা হয়। 
উদাহরণ । 

« নৃ-যুণ্ড মালিনী দু, হুুত্মালিনী- 
আরকি, পাপিয়া ধলী জ্রারিদল ম্লারে 
নির্ভর, চিক ষপ্না গরুকঝতী তি, 
“তরু নিকরে রঙ্গে করি অবহেলা, 

অকুল সাগর-জলে চলে একাকিনী” 
যেষনাদবধ '! 

উপমাঁন, উপমেয় ও উহাঁদদিশের উভয়নিষ্ঠ 

সাধারণ ধর্ম এবং উপম্যবাঁছক থান্গানদ ইত্যাদি 
সমক্ত উপাদান গুলিই উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়?, 

এখানে পুর্ণোপমা নামে লঙ্কা হইল | 
হ্যায়শব বার 

«তথায় গিয়া -দেখিন্সেন মহ্ষী গর্ভোচিত 

কোমল শয্যায় শয়ন করিয়। আছেন, গর্ভে সন্তা- 

নের উদয় হওয়াতে মেঘারত শশিমগলশালিনী 

রজনীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন |” 
কাদরী | 

এখানে “ন্যায় * এই ওপম্যবাচক শব্দদ্বারা গর্ভের 

সহিত মেঘ্বের, মহিষীর সছিত রজনীর ও পুত্রের 
সহিত.চন্দ্রের উপম সম্পন্ন হইয়াছে। 

দূ 
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প্রায় শব্দ দ্বারা | 

£ নর্ভক প্রধান শের যাযুদ সভায় । 

মোহন খোষাল চন্দ্র বিদ্যাধর প্রায় 1” 

অনদামঙ্গল। 

এখানে ওপম্যবাচক প্রায়, শব্দ দ্বারা উপমা সম্পন্ন 

হুইয়াছে। ৭. 
যেন শব্ দ্বার। 

“ না! খরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ । 
সীতার হুরণে যেন মারীচ কুরঙ্গ ॥” 

ৰ বিদ্যাহ্ম্দর | 
অথ নুগ্তোপম1। 

৩১১। যেস্ছলে উপমান, উপমেয়, সাধারণ 
ধর্ম বা ওপম্যবাঁচিক শব ইত্যাদির একটী কি 
হুইটী বিলুগ্ড থাকে, তথায় লুপ্তোপম নামে 
অলঙ্কার হয়। হিরিদা 

« বদন মণ্ডল চাঁদ নিরমল, 
ঈষৎ গোপের রেখা 1” 

বিদ্যাসুন্দর | 

এখানে ওপম্যবাঁচক “যেন+ শব্দ লুপ্ত থাকাতে 
লুপ্তোপম! হুইল সমাস গত হইলে তিনটা উপাদান 
৭ হইয়। যাঁয়। লু, যা 

« সাদরে করিয়া কোলে যৃগলোচনায়” 
পদ্সিনী-উপাখ্যান॥ 

বথের লোচনের ন্যায় চঞ্চল লোঁচন যাহার এই 
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বহুত্রীছি সমাসে “ঘ্ধলোচন1* পদটী সিদ্ধ হইয়াছে, 
কিন্তু এই পদটীতে উপমান যে লোঁচন ও ওপম্যবাচক 

যে ন্যায় এবং সাধারণ ধর্ব যে চাঞ্চল্য, তাহার 

কিছুই নাই, সমস্তগুলিই লুপ্ত হইয়াছে, এজন্য এটী 

লুগ্তোপমা হইল | | 
যখব বা 

« তাহার বদন তুল্য ন দেখি নয়নে ।” 

এখানে কেবল উপমান মাত্র লুপ্ত রহিয়াছে, বলিয়। 
লুপ্তোপমা হুইল 1 

অথ একদেশ বিবর্তিনী। 

৩১২। যেস্ছলে সারৃশ্যের বাচ্যত্ব ও গম্যত্ব 

উভয়ই দেখিতে পাওয়। যায়, তথায় একদেশ- 
বিবর্তিনী নামে উপম। হয়। 

উদাহরণ। 

« নয়ন সদৃশ নীল নলিনী 

বদন' তুল্য হায় কমলিনী 
নরসী শোভা শৌভিতেছে হায় 

বসন সদৃশ শৈবাল তায় 1” 

এখানে নেত্রাদির নীলোৎপলাঁদি সাদৃশ্য বাচ্য; 

'ন্তু সরোবর শোৌভার অঙগনা সাদৃশ্টাটী বাঁচ্য না! 
হুইয়! গম্য হুইয়াঁছে, জুতরাং এটী একদেশবিবর্তিনী 
উপম] হইল | 

অথ মালেটপমা। 

৩১৩। যেখানে একটিমাত্র উপমেয়ের অনেক 
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গুলি উপক্মীন দেখিতে পাওয়া ষাঁয়। ওথায় 
মীলোপমা হয়। 

উদ্লাহরণ' 1 
“ যথা ছুখী দেখে ভ্রবিণ প্রবীণচিত হয় । 

যথা হরষিত তৃষিত সুশীত পেয়ে পয় 

যথা চাতকিনী কুতৃকিনী ঘন দরশনে ৷ 

যথা কুমুদিনী প্রযুদিনী হিমাংশ মিলনে ! 

যথা কমলিনী ঁটনী যামিনীযোগে থেকে 
শেষে দিবসে বিকাশে পাশে দিবাকর দেখে । 

হলে! তেমভি স্মৃতি নরপতি মহাশয় । 

পরে পেয়ে সেই পুরী পরিভুষট অতিশয় ।” 

৮ 

- রর বাঁদবদত্ত| | 
এখানে 'একটীমাত্র উপধেয়ের পাঁচ্টী উপদান নৃষ 

হইতেছে বলিয়া মাঁলোপমা হইল । 
যথা-বা 

“ অনন্তর ইতস্ততঃ দৃ্টিপান্ত করিয়া, পুষ্প-শুন্য 
উদ্যানের ন্যায়, পল্লব-শুনয তকর ন্যায়, বারি-শুন্য 

সরোবরের ন্যাষ, চক্দ্রাপীড়ের দেহ পতিত রহি- 

য়াছে দেখিতে পাইলেন ! 
্স্্ন (০ 

এ অখরসনোপমা।১ 
৩৩৪ প্রথম উপমেয দ্বিতীয় উপমেয়ৈর 

উপমান এবং দ্বিতীয় উপমেয় তৃতীয় উপমেয়ের 
উপমান হইলে, অর্থাৎ এইরূপে নিয়ত চলিলে 
রসমোপম! হয়। 
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উদাহরণ । 

« কৌমুদীর ন্যায় হৎসী কচির বর়ণা 
ললনা হুৎসীর ন্যায় জুমন্দ গমনা | 

ললনার ন্যায় চাক কমল কানন 

কমল সদৃশ তার জুন্দর নয়ন1” . 

এখানে পর পর উপমেয় অন্ত উপমেয়ের উপমান 

ছইয়্াছে বলিয়। রসনোপম! নামে অলঙ্কার হইল | 
অথ অনন্বয়োপম?। 

৩১৪1 এক পদীর্ধের যে উপমেয়তা ও 
উপমানত্ব তাহার নাম অনন্থয় উপমা । 

উদ্দাহরণ। 

* অনির্ধাচ্যা নিকপমা, আপনি আপন সম", 

সৃভিশ্থিতি প্রণয় আকৃর্তি 1” 
* অননদামঙ্গল । 

এই উদ্াহরণে অব্পপূর্থণ আপনিই আপনার উপম! 
ছইয়াছেন সুতরাং এটী অনন্বয়োঁপমী হইল । 

অথ উপমেকয়োপম]। 

৩১৬। পৃর্ববাক্যেক্তু উপমান ও উপমেয 
উত্তর বাঁক্টে যদি উপমেয় ও উপম্মান রূপে বর্ণিত 

হয়, তাহা হইলে তাহীকে উপমেয়োপমা নামক 

অলঙ্কার বল। যাঁয়। 
উদশসরণ | 

* বিভবে মহেক্দ্র যথা এ পুন ভেমতি 

এ পুর বিভবে যথা মহেজ্দ্র তেমতি £ 
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এ শুদ্ধান্ত যথা রম্য সুরবধু তথা 

সুরবধূ যথা রম্য এ শুদ্ধাস্ত তথা!” 
 নিবাতকবচবধ | 

অথ রূপক। | 

৩১৭। উপমেয়ম্বরূপ মুখাদি কৌন নিরপ্থীৰ 

বস্ততে চন্দ্রাদির উপমান রূপেতে যে আরোপ-_- 

তন্ময়ত্বরূপে নির্দেশ, তাহার নাম রূপক অলঙ্কার। 
উপমালঙ্কারের সছিত রূপকালঙ্কারের বিভিন্নত! 

এই যে, * চন্দ্রের ন্যায় বদন ৮ বলিলে উপমান ও উপ- 

মেয় উভয়েরই আল্বাদকত্বাদি সাধারণ ধর্ম যুগীপৎ 
উপলব্ধ হইবে, কিন্তু * বদন চন্দ্র” বলিলে, বদনে 
একবারে চন্দ্রত্বারোপ হুইল, বুঝিতে হইবে। 

রূপকালঙ্কারের বোধের নিমিত্ত রূপ শব্দ ব্যবহৃত 

হইয়া থাকে, কিন্তু সমাস স্ছলে রূপশব্দ লুপ্ত থাঁকে 
এবং কোন কোন স্থলে একবারেই রূপশব্দের উল্লেখ 

থাঁকে ন', তথায় রূপশব্দী উহ্ করিয়? লইতে হয়। 
ইহুশ--পরম্পরিত, সাঙ্গ ও নিরঙ্গ, এই ভিন প্রকাঁরে 

বিভিন্ন ছয়। 
অথ পরম্পরিত রূপক । 

৩১৮। এক বস্তুর আরে।প নিমিত্ত অন্য বস্তুর 

আরোপ করার নাম পরম্পরিত রূপক। 

রী উদাহরণ | 

« গ্রতাপতপনে কীর্তি-পদ্ম বিকাশিয়? | 

রাখিলেন রাজলক্ষবী অচল। করিয়া ॥ ৮ 
নি অনদামঙ্গল | 
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এখানে কীর্তিতে পদ্বত্বারোপ নিমিত্তই প্রতাপে 
তপনত্বারোপ করিতে হইয়াছে, এজন্য পরম্পরিত রূপক 

হইল | 
যথা বা 

দূ পরিয়ে ! তোমার বদন সুধাকর সন্দ্শনেই আমার 

চিত্চকোর চরিতার্থ হইয়াছে । £ 
শকু্তল! | 

চিন্তে চকোরত্বারোৌপই বদনে চন্দ্রত্বারোপের হেতু 
বলিয়া! এখানে পরম্পরিত রূপক হুইল । 

অথ সাঙ্গরপক। 
৩১৯। যেস্ছলে অঙ্গীতে কোন পদার্থের 

আরোপ করা গিয়াছে বলিয়া, তদঙ্গভূত বস্তুতেও 

অন্য বস্তর আরোপ কর! যায়, তথায় সাঙ্গ রূপক 

হইয়। থাকে । | 
উদাহরণ । 

“ নব জলধর তনু, শিখিপুচ্ছ শক্র-ধন্ু 

পীতধন্ডা বিজলিতে ময়ুরে নাচাও হে। 

নয়ন চকেোর মোর, দেখিয়া হয়েছে ভোর 

মুখ সুধাকরে হাসি সুধায় বাঁচাও হে ॥” 
বিদ্যান্ুন্দর | 

এখানে মুখে হুধাকরত্বারোপ কর! হইয়াছে বলিয়', 
তদঙ্গভূত যে হাস্য তাহাতেও অস্বতত্বের আরোপ 
হইয়াছে, এজন্য এটী সাঙ্গরপক হইল । 

অথ নিরঙ্গরূপক। 

৩২০। যেখানে কেবল অঙ্গিমাত্রের আরোপ 
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দেখা যায়, অথচ কোন অঙ্গের আরোপ দেখিতে 

পাওয়৷ বার না, তথায় নিরঙ্গরূপক হয়। এই 
নিরঙ্গরূপক-_মালারূপনিরঙ্গ ও কেবল নিরজগ এই 
হই প্রকারে বিভক্ত হয়। 

১৬/ অথ মালাকূপক 
৩২১1৮ আরোপের একটা মাত্র বিষয়কে 

উদ্দেশ করিয়া যদি তিনটা.কি ততোখিক ভিন্ন 
ভিন্ন উপমানের আরোপ হয়, তাহা হইলে মালা- 

রূপক হয়। 
8 উদাহরণ। 

“ তবে কতদুর গিয়া ষস্ত পার্ধে কয়। 
বামভাগে হর শ্রেণী দেখ মহাশয় 1 

মদন ব্যাধের ফাদ রসের এ হুদ! 

পিরীতি মণির খনি গণিক! আম্পদ । 
নিবাতকবচবধ ! 

একটী মাত্র উপমের হর্খ্য আপীতে ফাদ, হুদ, খনি ও 

আম্পদ এই চারিদী ভিন্ন ভিন্ন উপমানের আরোপ 
ছইয়াছে বলির), এখানে ফালারূপক হুইল । 

কেবল রূপক যথা 

৫৫ শাাাাচল ত্বরা করি 

রখিবর ! সাধ কাজ বধি মেঘনাদে, 

্মরত। লভ, দেব, যশঃ আুখাপানে 1: 
মেয়নাদবধ । 

যশের' অন্ত কোন অঙ্গের উল্লেখ নাই অথচ 
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তাহাতৈ কেবল খধাীত্রের অরে দেখা; খাইতেছে 
এজন্য এখানে কেবল নিরক্দরূপক হইল । 

অধিকানঢ় বৈশিষ্টারূপক। 
৩২২। যদি বিশেষণ দ্বারা উপমানালেক্ষ। 

উপমেয়ের গুণাঁদি অতিশয়িত ব্ূপে বর্ণিত হয়, 
তাহা হইলে অঞ্গিকারঢবৈশিষ্্য নামক রূপক 

হী উদাহরণ | 
« গৌরীর বদন শশী কলঙ্ক রহিত।১ 
নয়নের্মীবর ভর সদা বিকশিত ॥ ৮ 

এখানে বদনে চন্দ্রত্বারোপ ও নয়নে ইন্দীবরত্বা- 
রোপ করিয়া? পরে কলঙ্ক রহিত ও সদাঁবিকশিত, এই 

হুইটী বিশেষণ দ্বারা চন্দ্রাপৈক্ষা/! বদনের ও ইন্দীবরা- 
পেক্ষা নয়নের শৌোভাদি অতিশক্লিতরপে বর্ণিত 

হইয়াছে বলিয়ণ, এটী অধিকারঢবৈশিষ্ট্যনীমক রূপ- 
কের সুন্দর দৃ্ীত্ত স্থল হুইল | 

রূপ শব্দের অভাবে যথ' 

“ রাজকুমার অসংখ্য সুন্দরী কুমারী পরিবেষ্টিত 
অস্তঃপুরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন । কুমারী- 
গণের শরীর প্রভায় অত্তঃপুর সর্বদ] চিত্রিতময় 
বোধ হয়| ভীহা'র] বিনা অলঙ্কারেও সর্বদা অল- 
কত তাহাদিগের আকর্ণ বিশ্রাস্ত লোচনই কর্ণোৎ- 
পল, হসিভচ্ছবিই অঙ্গরাগ, নিশ্বীসই সুগন্ধি 
বিলেপন। অধরঘ্যরত্তিই কুঙ্কুমলেপনদ, ভুজন্মভাই 
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চম্পকলতা, করতলুই লীলাকমল ' এবং অস্ুলিরাগই, 

অলক্তকরস ।* 
কাদশ্বরী | 

এই উদ্রাহরণে রূপশব্দের উল্লেখ নাই অথচ 

আরোপ দেখা যাইতেছে, সুতরাং রূপ শব্দের অভা- 

বেও এখাঁনে রূপক হুইল | 
)/ অথস্মরণালঙ্কার। 

৩২৩। কোন সদৃশ বস্তুর অনুভব জন্য যে 

অন্য বস্তর স্মরণ, তাহার নাম স্মরণালঙ্কার। 

অর্থাঁৎ প্রস্তত পদার্থের অন্তভব হওয়াতে উদ্বোধক 
বশতঃ তৎসদৃশ বস্তর স্মরণে হে বৈচিত্র্য বিশেষ তাহার 
নাম স্মরণালঙ্কাঁর |--ষে বস্ত কোনকালে একবার অন্ব- 

ভূত হইয়াছে তাহা যদি স্মৃতি প্রতিবোধ জনক বস্ত 
দর্শনে মনে পড়ে, তাহা হইলে স্মরণাঁলঙ্কাঁর হয়। আর 
যাহার সহিত যে বস্তর স্বন্ধ আছে সেই বস্তু দেখিয়! 

কোন বস্ত্র মনে পড়িলে, তাহাঁর অলঙ্কারত্ব না হুইয়+, 

ব্যভিচারিত্ব হইয়া থাকে । 

উদাহরণ । 

বিপণিতে ছুই দিকে দেখ সারি সারি, 
প্রবাল মুকুভারত্ব শঙ্খ মনোহারি ! 

ব্ত্বাকর গর্ভমনে পড়িল এখানে 

শোধিল অগস্ত্য মুনি যবে জল পানে ॥ 
নিবাতিকবচবধ | 

এখানে প্রস্তত পদার্থের অন্বভব জন্য তৎসদৃশ 

বন্ত ্বৃতিপথে আরুঢ় হওয়াতে স্মরণালস্কাঁর ছইল। 
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যথা বা 

“রাজ! মাধয্যের প্রার্থনা শুনিয়া, মনে মনে 
কছিতে লাগিলেন, এ ত এইরূপ কছিভেছে) 
আমারও শকুস্তল। দর্শনদিবসাবধি মৃগয়বিষয়ে মন 
নিতাত্ত নিকৎসাহ- হইয়াছে! শরাসনে শরসন্ধান 

করি কিন্তু যুগের উপরে নিক্ষেপ করিতে পারি না; 

ভাহাদিগের যুগধনয়ন নিরীক্ষণ করিলে শকুস্তলার 

সেই অলৌকিক বিজ্রমবিলাসশালি নয়নযুগল মনে 

পড়ে ।” 
শঁকুতস্তলা। 

অখ পরিণাঁম। 

". ৩২৪। প্রক্কতার্ধের উপযোণিবস্তরতে আরোপ্য- 

মাণবস্তঃ বিষয় তাদাত্ম্রূপে আরোপিত হইলে, 

পরিণামালঙ্কার হয়। 
রূপকে ও পরিণাঁমে বিভিন্নতা এই যে, রূপকে সদৃশ 

বস্ভর তাদাত্বযমাত্র বৈিষয় বিশেষে অবভাঁমসিত হয়, 

ইহাতে সেরপ নহে ইহাতে ফল সাধনতাঁরপে বিষ- 
য়ের তাদাত্ আরোপ্যমাণে প্রতিভালিত হয়, অর্থাৎ 

আরোপ্যমাঁগ বস্ আপনার প্রয়োজনকারিত। হেতৃক 
আরোপের উদ্দেশ্যরপে পরিণত হয়'। ইহাও রূপকের 

ন্তায় অধিকার়ঢবৈশিষ্টয নামে প্রথিত আছে। 
উদাহরণ | 

সখি রে-- 

এ যোঁবন ধন দিব উপহার রমণে ! 
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ভালে যে সিন্ডুর রিদ্দু হুইবে চন্দন বিন্দু 

দেখব লে] ভাশ ইন্চু 
মখগীণে 1” 

ব্রজাজন। কার্য | 
এখণমে যৌকনধন উপসহ্ণাররূণে পন্ষিণত হুইয়শছে, 

যৌনমধমরূপ উপস্ছাণার বঙ্গিয়! উল্লিখিত বয় মাই, এজস্য 
এস্ফলে পরিশামালহণর "হাল ।। 

আধিকাযটটবলিহটা আঞ্ষা 

পাকপ্দাভিক বীধি দেখ পাটের ছুধাতে 

অবনত শিরে শোভে ফুলফল ভারে 1 

ছায়াতে যাদের.তল শীতল শোভন - 

পথিকের পক্ষে হয় সুলভ নদ ।” 
নিবাঁতকবচবধ | 

এখানে পথিকের সদন কপ্পত্ষ রূপে পরিণত 

হইয়াছে এবং সদন সদৃশ ইহাভেও 'সুধেজসকতাদি 

আছে, কেবল -স্ুলভ্ভত) হেতু হা] অক্ষিকারূড় বৈশিষ্ট্য 

পরিণাম হুইল । . 
অথ সন্দেহ। 

৩২৫। উউপ্মেয়পদ্ার্থে উপমান বস্তর যে 

কৰিপ্রে!ঢোক্ি-সিদ্ধ* সংশয় তাহার নাম 
সন্দেহালঙ্কার | 

ফি, একি, না, কিনা, অথবণ, ব, কিনব? গরস্কৃতি ফতক- 
গুলি শব্দ ইহার বোধের 'নিগিত ব্যবহৃত হইয়! থাঁকে | 

* প্রতিভাদ্বারা উত্থিত যে সংশক্স ভাছান্প 'পাম কবিপৌটোভ্ি- 
নিদ্ধ সংশয়।. 'বন্তর 'ম্বতাবস্িন্ধ -সংশস্বকে .গ্রতিভো্িত সংশকর 
বলা যায় না। 
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প্রকৃত সংশরস্লে জন্দেহালঙ্কার হয় না| এই সন্দে- 
হালঙ্কার শুদ্ধ, নিশ্চয়মধ্য ও নিশ্চয়াস্ত ভেদে তিন 

প্রকার | যেখানে কেবল সংশয় মাত্রে বাক্যের পর্যযব- 

সান দেখিতে পাওয়া যায়, তথায় শুদ্ধ সন্দেহ হয়। 
ণ | 

« ইনিকি নহে কনকলতিকা_-সঞ্চারিণী 

কিবা লাবণ্যের উর্মি নয়ন-রর্জিনী ? ৮ 
যছুনন্দশ দাস। 

যেখানে প্রথমে ও অন্তে সংশয় মধ্যে নিশ্চয় সেই- 

খখলে নিশ্চয়মধ্যসন্দেছ কহ যায়। 
উদাহরণ । 

« সরোবরে ভাসিছে কি কনক কমল ? 

তা হলে উডিত অলি করি নানা ছল । 

তবে কি ভাসিছে মম রাধার বদন ? 

তা হলে থাকিত কাছে প্রিয় সখীগণ ॥ 

এইরূপ সংশয়-দোলায় চড়ি যুরলী-বদন 
ছুলিছেনর কতু* কভু নামিছেন-_-আনন্দ মগন।” 

এখানে একবার সংশয় হুইয়ণ, আবার ছেদ হুই- 
তেছে, আবার সংশয় হইতেছে, এই জন্য এ্ী নিশ্চয়- 
মধ্য-সন্দেহ নামে অলঙ্কার হইল । যেখানে অগ্রে সংশয়, 

অন্তে নিশ্চয়, সেই খানে নিশ্চয়াসম্তসন্দেছ হুহয়া থাকে | 

«করিতেছে ছায়! দরশন 
যেন সবমায়ার রচন, 

কাছেতে কাঞ্চন কাস্তি চিত্ররূপে হয় ভ্রাস্তি, 
মোহিনী মুরতি বিমোহন। 

ধ 
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কভু ভাবে এমন কি হয়, 
চিত্র চক্ষে পলক উদয়, 

নয়নে চাঞ্চল্য আছে কমলে খঞ্জন নাচে 

বিশ্বাধর খাইতে আশয় ।” 
পছ্সিনী উপাখ্যান । 

এখনে প্রথমে সংশয় হইয়া] শেষে চক্ষের পলকাঁদি 

দেখিয়1, নিশ্চয় হইতেছে বলিয়া এটী নিশ্চয়াস্তসন্দে- 
ছের উদাহরণ হইল । 

« স্থণঁণু বা পুৰষ না জানি মনে” ইত্যাদি স্থলে 
সন্দেহালঙ্কাঁর হইবে না; কারণ এটী স্থাণু বা! পুৰষ 
এই সংশয়টী এখানে প্রতিভাদ্ধার। উদ্ধাপিত হয় নাই। 

'অথ ভ্রান্তিমান্। 

৩২৩ । প্রস্তুত পদার্থে সৌসাদৃশ্য বশতঃ 
অপ্রস্তত পদার্থের কৰি প্রোঁড়োক্তি দিদ্ধ ভ্রম 
ইলে যে চমত্কার হয় তাহাকে ত্রানস্তিমান কহে। 

উদাহরণ | 

" উৎ্পলাক্ষী সীতা সতী ভমসার জলে 

আপন নয়নছায়া দেখি, কুতৃহলে 

কুবলয় যুগ ভাবি বাহু পসারিয়? 

থরিতে করেন যত্ব সানন্দ হুইয়! ।” 
বন্ধু | 

যথখণ ব। 
£ চক্ত্রমার কিরণপাতে কামিনীগণ ভ্রান্ত হইয়! 

কৈরবভ্রমে কুবলয় গ্রহণ করিয়া কর্ণোৎপল করি- 
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তেছে ও পুলিন্মসুন্দরী মুক্তাফল ভ্রমে অত্যস্ত 
সমাদরের সহিত ভূমি হইতে বদরীফল উত্তোলন 
করিতেছে 1” 

যখ। বা 

«উঠিল অশ্বরপথে ইহৈম ব্যেমবান 

মহাবেগে, এরাবত আর সৌদামিনী- 
সহ পয়োবাহছ যথা । রথচ্ড়াপরে 

শোভিল দেবপতাকা, যেন অচঞ্চল 

বিচ্যতের রেখা । চারিদিকে মেঘকুল, 

হেরি সে কেতুর কাস্তি ভ্রান্তিমদে মাতি, 
, ভাবি তারে অচলা চপলা, দ্রুতগামী, 

গর্জিয়া আইল সবে লভিবার আশে 

সেসুর সুন্দরী । * ** * * % 
.. তিলোত্বমাসস্তব | 

এই তিনী উদারহণে যেরূপ ভ্রম পরিদৃষ্ হইতেছে 
তাছ। কবিপ্রৌট্োক্তিসিদ্ধ, এজন্য এই তিনটী দৃষ্টীস্তই 
ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। 

ভ্রমী কবিপ্রেঠটোক্তিসিদ্ধা না হইয়। যদি বস্তুর 
স্বভীঁবজনিত হয়, তাহণ হইলে এই ভ্রমজন্য চমৎ্কারটী 

অলঙ্কারের মধ্যে পরিখগিত হয় না। এবং অসাদৃশ্য- 
মূল। যে ভ্রান্তি সেও অলঙ্কারের মধ্যে গণ্য হয় না। 

উদাহরণ । 

« স্থানে স্থানে প্রাঈীরেতে স্ফটিকমণ্ডল 

দ্বার হেন জানিয়া চলিল ছুর্ষোযাধন। 
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_ললাটে প্রাচীর লাশি পড়িল ভূঙলে 
দেখিয়া হাসিল পুন সভাম্থ সকলে ।” 

মহাভারত । 
হুর্ষ্যোধনের যথার্ঘ ভ্রম হইয়াছিল বলিয়া! এী স্বর- 

সোখাপিত ভ্রান্তি হইল; এজন্য এখানে ভ্রাস্তিমান্ 
অলঙ্কার হইল না! এই রূপ শুক্তিতে যে রজত ভ্রান্তি 
তাহাঁও স্বরসো'্থাপিত ভ্রান্তি | 

অসাদৃশ্য মুলা যখা_ 
* মহাপ্রভুবিয়োগ মঙ্গল হয় মোর 

যেখানে সেখানে যাই প্রভুরে দেখিতে পাই 
প্রেমরসে হুইয়। বিভোর 1" 

যছুনন্দন দাঁল | 
এখানে বিয়োগজন্য যে সর্বত্র মহা প্রভুদর্শনরূপ 

ভ্রান্তি তাহা অসাদৃশ্য মুল? বলিয়া ভ্রান্তিমান্ হইল ন1| 
4 অথ উল্লেখ । 

৩২৭। এক পদার্থের বিবিধ প্রকারে উল্লে- 

খের নাম উল্লেখ অলঙ্কার । ইহা গ্রাহক ও বিষয়- 

ভেদে ছুই প্রকার । 
যেস্ছলে গ্রাহকগণ একমাত্র গ্রাহ্য বস্তকে বিভিন্ন- 

রূপে গ্রহণ করেন, তথাক্স গ্রাহক ভেদে উল্লেখ হয়। 
আর যে ্ছলে বিষ্য়চী ভিন্ন ভিন্ন উপাধি দ্বার! গ্রাহ্য 
হয়, তথায় বিষয় ভেদে উল্লেখ অলঙ্কার হয়| 

গ্রাহকভেদে যথা 
* পাতিভাবে কে হেরে গোপবালাগণ 

বৃদ্ধগণ শিশওরপে করে দরশন ! 
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অধীর্খররূপে হেরে যত দেবগণ, 

পরম বৈষ্ণব ভক্ত ভাবে নারায়ণ ! 

যোগিকুল ত্রহ্ষরূপে ভাবেন যাঁহারে, 

ভাহার চরণপন্ম ভাব বারে বারে &৮ 

একমাত্র জ্রীরুষ্জফে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোক ভিন্ন 

ভিন্ন রূপে শ্রহণ করাতে গ্রাহক ভেদে উল্লেখ হইল। 

বিষয় ভেদে যথা 

“বিদ্যা নাষে তার কন্যা, আছিলা পরম ধন্যা, 

রূপে লক্ষমী গুণে সরস্বতী ।”. 
রি দ্যাস্ুন্দর | 

এখানে গ্রাহকভেদ লক্ষিত হইতেছে না, কিন্ত লক্ষমী- 

সরম্বতীরপবিষয়ের ভেদ লক্ষিত হইতেছে । এজন্য 

এস্থানে বিষয়ভেদে উল্লেখ হইল । 

' অথ অপহ্ছ,তি ] 

৩২৮। উপমেয়ের অপলাঁপ করিয়া উপ- 
মাঁনরূপে বিধান করিলে অপহ্ন,তি নামে অলঙ্কার 

হয়। 

এই অপক্রুতি অলগ্কার ছুই প্রকাঁর-যথ! অপত্বব 

পূর্বক 'আরোপ ও আরোপ'পূর্বক অপক্কুব। ছল, 
ব্যাজ, ও ছদ্ম প্রভূত শব্দ ইহার ব্যঞ্ক। 

« সৌধেপরি আরোহিয়া, দেখিছে রে দীড়াইয়া) 
সারি সারি পুরনারীগণ | 

আলু থালু কেশ পাশ, আলু থালু নীল বাস, 
কেদে কেদে লোহিত নয়ন ! 
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আমি তন! নারী বলি, শ্যামল জলদাবলা 

নারীরূপে উঠেছে উপরে | 

অই দৃর্টি দৃষ্টি নয় সৌদামিনী বোধ হয়, 
চঞ্চলত। হেরে ভয় করে ॥ 

বলিছে বে হায় হায়, বিলাপ নাবলি তায়, 

প্রলয়ের বজ্জ বোধ হয়। 

অই অশ্রু অশ্রু নয় সৃষ্টি নাশি বৃষ্টি হয় 
বুঝি বিনাশিল সমুদয় ॥৮ ॥ 

এই উদাহরণে নারী, দৃষ্টি, হায় হায় শব্দ ও অশ্রু, 
এই চাঁরিদী উপমেয়ের অপহৃব করিয়া! ; জলদ, সৌদা- 
মিনী, প্রলয় বজ্র, ও বৃষ্টি, এই চাঁরিটী উপমাঁন আরোপিত 
হইয়াছে; এই নিমিত্ত এখানে অপক্ধব পূর্বক আরোপ 
হুইল 

আরোপ পূর্বক অপত্রব যথা 

“ গগন সাগর মাঝে হেরিছ 'যে দ্বিজরাজে, 
দ্বিজরাজ নহে উহা! বিশদ উৎপল । 

আর যে কলহ্কদাগ, ব্যাপিয়াছে মধ্যভাগ, 

কলঙ্ক নহেক উহা ভ্রমরের দল |, 

এখানে প্রকৃত বন্ত যে দ্বিজরাঁজ তাহাঁতে উৎ্পলের 
আরোপ করিয়া, পশ্চাঁৎ তাহার কলঙ্ষে ভ্রমর পংক্তির 

আরোপ করা হইয়াছে, সুতরাং এই উদাহরণী 
আন্োঁপ পুর্ধ্বক অপন্ত,তির স্থন্দর দৃ্স্ত হইল। 

প্রকারাস্তর | : 
৩২৯ | প্রথমে কোন রূপে কোন গোপনীয় 
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অর্থ প্রকাশ করিয়া, পরে যদি ফ্লোধ দ্বার! কিন্বা 

অন্য কোন প্রকারে তাহার অন্যথা করা যায়, 

তাহা হইলেও অপহ্নুতি হইয়। থাকে। 
উদাহরণ । 

« মাধব বিনা হায় লে। ললিতে 

না পায়ে কুঞ্জ সুখ বিভরিতে, 

আসিয়া কষ ফিরাবে কপাল 

তা নয় বলি দিয়া করতাল, 

অলপ হাসিয়া ব্রজলুন্দরী, 

বলিছে কতেক বিনতি করি, 

হায়, ললিতে অবাক করিলে, 

বসন্ত বুঝিতে কঝ বুঝিলে ।” 

প্রথম ছুই চরণ রাঁধিকাঁর উক্তি, তৃতীয় চরণ ললি- 

তার উক্তি । অনভ্তর রাঁধিকণ শ্লেষদ্বার। মাধব শব্দে বমন্ত 

অর্থ করিয়া, পূর্ব প্রকাঁশিত অর্থের অপলাঁপ করিতে- 
ছেন, এজন্য এখানে প্রকৃতার্থ গোপনরূপ অপহ্ৃ,তি 
হইল | 

বিনা ক্লেষে যথা 

“ পবন-কম্পিত কায় লতিকা-রমণী 

বনস্পতি কে হেলে পড়িছে আপনি । 

মনে কি পড়েছে সখি কের বদন? 

তা নয় বরযা-শোভ। হেরে যুদ্ধ মনঃ 1 

এই শ্লোকটীর প্রথমও দ্বিতীয় চরণ রাধিকার উক্তি, 
তৃতীয়চরণ সখীর উক্তি; প্রথম ছুই চরণের ভাব তৃতীয় 
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চরণের তাঁৎপর্ধ্য দ্বার ব্যক্ত হওয়াতে চতুর্থচরণৌক্তিতে 

সেই ভাবীর অপলাঁপ কর? হইতেছে বলিয়া, এখানে 

বিন। শ্লেষে প্রকৃতার্থ গ্রোপনরূপ অপত্থুতি হইল | 
অথ নিশ্চয় ] 

৩৩০। যে স্থলে 'আরোপ্যমাঁণ বস্তুর গ্রতি- 

যেধ করিয়া) প্রকৃত বস্তুর, অর্থা উপমেয়ের 

স্থাপন কর! যায়, তথায় নিশ্চয় নামে অলঙ্কার 

হইয়া থাকে। 

১৫ পুম্পিত কিংশুক হের ভূঙ্গে আকুলিত 
দাবানল নহে ইহা ধমের সহিত | 

তথাপি বিরহী জন কিজানি বুঝিয়! 

পরিহরে এই বন দরেতে থাকিয়11” 
নিবাতকবচবধ | 

এখাঁনে আরোপ্যমাঁণ বস্ত সধম দশখবানল, তাহার 

প্রতিষেধ করিয়ণ, প্রকৃত বস্ত যে সভূঙ্গ পুষ্পিত কিংশুক 
তাহারই স্থাপন! কর হইয়াছে, এজন্য এই দৃষীস্তটী 
নিশ্চয়াঁলঙ্কারের দৃফীত্ত হইল । নিশ্চয়ান্ত সংশয়ে 
সংশয় ও নিশ্চয় হুীই এক বিষয়ক বলিয় ইহা হইতে 
সেটী পৃথক, ইহার নিশ্চয় ও সংশয় ভিন্নবিষয়ক | যদি- 
রূপক বলিয়া! কেহ সন্দেহ করেন তাহাঁও হইতে পারে 

না, কারণ এখানে সভূঙ্গ পুম্পিত কিংশুকে সধূম দাঁবা- 

মলের যে. আরোপ তাছ! নিশ্চিত নহে, এবং প্রকৃত 

পদার্থের অপহৃব নাই বলিয়া এখানে অপক্নতিরও 
সন্দেহ হইতে পারে না। 
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যথা ব! | 

«আমি নারী, হর নই, শুন রে মদন । 

বিনা অপরণধে কেন বধ রে জীবন | 

এযে বেণী, ফণী নয়, নহে জটাভুট, 
কণ্ঠে নীলকাস্ত আভা নহে কালক্ট, 
কপালে চন্দনবিন্দু সিন্দ,র দেখিয়ে 

ত্রমেতে ভেবেছ স্মর ! শশি হুতাঁশন 1” 
রাঁমবন্ুু। 

অথ উপ্ররেক্ষ4। 
৩৩১।* উপমেয় পদার্ধে উপমান স্বরূপে 

যে সম্ভাবনা অর্থাৎ সংশয় তাহার নাম উৎ- 
প্রেক্ষ।। যেন, ও বুঝি প্রভৃতি শব্দ ইহার 
জ্ঞাপক। 

এই উৎপ্রেক্ষ/' অলঙ্কার ছুই প্রকাঁর--যখণ বাঁচ্য1 ও 
প্রতীয়মান; যেখানে যেন, বুঝি প্রভৃতি শব্দের 
প্রয়োগ থাকে তখার ব্যাচ্যোৎপ্রেক্ষা। আর যেখানে 
এসকল শব্দের প্রয়োগ থাকে না তথায় প্রতীয়মানোৎ- 
প্রেক্ষা! হুয়। 

উদাহরণ । 

*“ অমৃত সঞ্চারি তবে দেব শিশ্পিদেব 

জীবাইল1 ভুবনমোহিনী বরাঙ্গণা-_ 

* এখানে কেবল তাদাত্ব্য লাভের নিমিত্ত স্বরূপ শব্দ ব্যবহৃত 

হইয়াছে | তাদাত্ব্যাভান শশবিষাঁণব নিতান্ত অলীক হইলে কবি- 
তৌড়োক্ি দ্বার তাহার অলীকত্বের অপনয়ন করিতে হইবে। 
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প্রভা যেন মূর্ডিমতী হয়ে দাড়াইলা 

ধাতার আদেশে ! বিশ্ব পুরিল বিভায়।” 
তিলোতমাঁসস্তব ৷ 

এখানে উপমেয ' বরাঙ্গণাতে ; উপমাঁন যে 'প্রভ1, 

তাহার সংশয় হুইয়। 'যেন' শব্দ দ্বার! ভাদাত্ব্য উপলব্ধ 
হইতেছে বলিয়া এই উদাহরণদী বাচ্যোৎপ্রেক্ষার 
ুন্দর দৃষ্টান্ত স্ছল হইল । 

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা যথা 

“ কুমুদিনী বিধুপ্রণয়িনী, শোভে জলে ; 
স্থলে শৌভে ধুতরা ধবলবেশ ধরি-__ 

যখ। বা 
£ কজ্জল কিরণে শোভা করিছে নয়ন 

মেঘের আবলি মাঝে শোভে ভারাগণ 1” 

যথ। বা 

. * অপরূপ পেখন্ু রাম! 

কনকলতা! অবলম্বনে উয়ল 

হরিণী হীন হিম ধামা।« 
বিদ্যাপতি। 

এই তিনচী উদাহছরণে “যেন শব্দটী উহ্য করিতে 
হইতেছে বলিয়া এই কটা স্থানে প্রতীয়মানোত্প্রেক্ষ! 
হইল । 

সংক্কত ভাষার গণক্রিয়াদিভেদে ইন্থার বিস্তর 
অবাস্তরভেদ দেখিতে পাওয়া? যায়, কিন্ত বঙ্গ ভাষায় 

সে.গুলির তত আবশ্যতা নাই বলিয়া আর লিখিত 

ভিলোতমাসম্ভব। 
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হইল না। এই উতপ্রেক্ষা সালঙ্কারা হইলে সমধিক 

চমৎকারকারিণী ছইয়! থাকে। 
যথা-- 

« যেন লাবণ্যের জআোভঃঅশ্রুছল করি 

অন্তরে ন! পেয়ে স্থান উলি পড়িছে 

অভিবেগে,-দ্রেঁপদীয় হৃদয় উপরি 
নিরথি ভীমের শোক দ্বিগুণ বাড়িছে ।” 

এই উদাহরণটী সাপক্লুব! হওয়াতে সমধিক চমৎ- 
কারজনক হুইয়াছে। 

অথ আতিশিযেক্তি। 

৩৩২।. প্রকৃত বিষয়ের অধঃকরণ হেতুক 

যে অপ্রক্কৃত বিষয়ের নিদ্ধ অধ্যবসায় তাহাকে 

অতিশয়োক্তি কছে। 
প্রকৃত বিষয়ের অধহঃকরণ করিয়া, বিষয়ী-_অর্থাঁৎ 

উপমানের যে অভেদ কল্পনা, তাঁহার নাম অধ্যবসায়; 

যেখানে নিশ্চতরূপে অধ্যবসায়ের প্রতীতি হয়, তথায় 
সিদ্ধাধ্যবসায় হইয়ণ থাকে, আর যেখানে নিশ্চিতরূপে 

ইহার প্রতীতি না হয় তথায় সাধ্য নামে অধ্যবসায় 

ছয়। সখ্য অধ্যরম্যন্ত- স্থজে-স্মতিশয়েবক্রি . না.হইয়1, 

উৎপ্রেক্ষালৃঙ্কার হইয়]ঞ্াকে। 
এই অতিশয়োক্তি পাঁচ প্রকাঁর,_যথ, ভেদ সত্ত্ব 

অভেদের অধ্যবমান; অভেদে ভেদের অধ্যবসান ; 

সম্বন্ধসন্তবে অসম্ঙ্ধের অধ্যবসান; অসন্বন্ধে সম্বন্ধের 

অধ্যবসান; ও কার্ধ্য কারণের বিপধ্যয়াধ্যবসান--- 
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অর্থাৎ কার্ধ্ের পূর্বে কারণ থাকে এই নিয়মের বিপ- 
রীত যে অধ্যবসান তাহা কেই কার্ধ্যকাঁরণের বিপর্ধ্য- 

রাধ্যবনান কছে। 

ভেদসত্বে অভেদের অধ্যবসান যথ! 
“কোথায় পেখলমীসতী, অনস্তযোবনা, 
দেবেজ্্র-হদয়-সরোবর-কমলিনী 1১২. 

তিলোত্তমা সম্ভব। 
কমলিনী ও পৌঁলোমীতে ভেদসত্বেও এখানে 

অভিন্রপে কথিত হইয়াছে এবং ভেদসত্বেও অজ্ডেদের 

অধ্যবসাঁন কথিত হুইয়াঁছে বলিয়া! এই উদাহরণে ভেদ- 

সত্বে অভেদাধ্যবসান নামে অতিশয়োক্তি হইল। 

অভেদ্দে ভেদের অধ্যবসাঁন যথা 

“ অন্যই ইহার বটে নির্্াণ-চাতুরী । 

স্বতন্ত্র প্রকার কিবা শোভার মাধুরী 1” 
নিবাঁতকবচ বধ । 

এখানে জ্বতস্ত্র প্রকার শোৌভাঁর মাধুরী বলাতে 
অভেদে ভেদের অধ্যবসান কথিত হইল । 

সমঙ্ধ থাকিতেও অসঘ্বন্ধের অধ্যবসান যথ। 

“ নির্মাইতে এই অঙ্গ সুকুমার শশী 

বিধি হয়েছিল, কিন্বা নির্ীণ-চতু'র 
সরস বসস্তকাল ;ঃ নতুবা বিধাত! 

বেদাভ্যাস জড় হয়ে, কি রূপে রচিল। 

এমন মোহিনী মুর্তিঃযার কাস্তি হেরি 

কুমুদিনী কমলিনী কাদে দিবারতি 1” 
'নির্মাণবিষয়ে বিধাতার সশ্বন্ধ থাকিলেও এখানে 
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অসন্বন্ধ কথন হেতু অশ্বন্ধসর্থে অনসশ্বন্ধাধ্যবসানরপ 

অতিশযোক্তি অলঙ্কার হইন | 

অসস্বন্ধ খাকিলেও সঘন্ধের অধ্যবসান যথ। 
£ দেবাজুরে সদা ঘন্ব সুধার লাগিয়া 

ভয়ে বিথি তার মুখে খুলে লুকাইয়। 1” 
বিদ্যাস্থুন্দর | 

যথা ব1 
«যদি সুধাকয় বিশ্বে: ছুটী ইন্দীবর 

থাকি ? তা হলে আজি উর্পমা মিলিত 

ও মুখের ; মঞ্জল নয়ন যাহে থাকি 

অপাঙ্গ-হেলনে সদ্দা যুদ্ধ করে মনঃ 1” 

বিদ্যামুখে সুধাঁর সন্বন্ধ না থাঁকিলেও স্ুধাঁর সম্বন্ধ 

কথিত হইয়াছে ।-_ দ্বিতীয় উদাঁহরণে স্থথ(কর বিহ্ে 

ইন্দীবরের সম্বন্ধ না থাকিলেও “যদি শব্দ দ্বারা বলপুর্র্বক 

সম্বন্ধ আহত হওয়াতে 10754 সম্বন্ধাধ্যবসানরপ 

অতিশয়োক্তি হইল । 
কার্য কারণের বিপর্ধ্যয় যথা 

৫ দুষি হেথা পড়িতে না পড়িতে ভোমার 

আগেই হুইল দেখি বিল্ময়ে প্রস্ফার ।” 
নিব(তকবচবধ। 

এখানে কারণের পুর্ব্বে কার্যোৎ্পত্তি হওয়াতে 
কার্ধ্য কাঁরণের পৌর্ঝাপর্ধ্য নিয়মের বিপর্ধ্যয়াধ্যবসাঁন 
হেতুক অতিশয়োক্তি হইল । 

যথা বা 
« প্রথমেই ভার চিত্ত হয়েছে ব্যাকুল । 

উত্তিন্ন হয়েছে পরে রসাল বকুল ॥৮ 
ন 
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অথ তুল্যযোখিতা। 

৩৩৩ । প্রস্তুত অথব1 অপ্রস্তুত বহুপদার্ধের 

গুণক্রিয়ার্দিরপ একধর্থমে সম্বন্ধ বর্ণিত হইলে 

তুল্াবোধিতা কহে। 
: উদাহরণ | * 

« সিদ্ধ সাধ্য পিতৃ বিশ্বদেব বিদ্যাধর । 

অপ্লর গন্ধরধ্ধ ক্ষ কাক্ষস 'কিন্নর &. . 

দেবখষি ত্রন্ধঝষি রাজখবষিগণ ! 

একে 'একে সবে শিবে দ্বিল। দরশন $ ৮ 
অন্দদামঙ্গল ৷ 

সিদ্ধসাধ্যাদি প্রস্তত বছপদার্থের সহিত “ দরশন- 
দিল) ১ একমাত্র ক্রিক্ার স্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া, 

এখানে প্রস্ত বনুপদার্থের সহিত এক ক্ক্িয়াসশ্বন্ধ 
রূপ তুল্যবোখিতা হইল | 

অপ্রস্তত বনুপদার্ধের সহিত একধর্্ম যথ। 

“ চিকণরোকনে.লেপা স্কটিকের ভিতে। 

অন্য গ্রহ শ্মোভে এই বিশদ কাস্তিতে ॥ 

মলিন ইন্থার কাছে যৃণাল, কুমুদ, 

কুন্দঃ ইন্দু'বিদ্ব, কন্ধু, শরদ-অদ্থুদ ॥” 
নিবাতকবচবধ । 

এখানে অপ্রস্তত স্বণালাদি বলুপদার্থের মলিনত্বরূপ 
একধর্শ কথিত হইয়াছে বলিয়?, অপ্রস্ত বহুপদার্থের 
সহিত এক গুণসন্ধরূপ তুল্যযোগিত1 হইল । 

অথ দীপক । 
৩৩৪ প্রস্তত ও অগ্রন্তৃত 'এই ছুই পদার্থের 
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একধর্থ্সন্বন্ধ বর্ণিত হইলে, অথব। অনেক ক্রিয়া- 
পদের সহিত একমাত্র কর্তৃপদের সন্বন্ধ থাকিলে 
দীপক নামে অলঙ্কার হয়।. 

উদাহরণ । 

“ এতবড় বিভব সম্পদ্ হেন স্কীত 1 

তবু ইহ! দেখি এবে দুখী মোর চিত ॥ 
পন্মে শোভে সরোবর, গৃহ পরিবারে । 
উৎসবে সম্পদ শোভে, কাব্য অলঙ্কারে ॥ * 

নিবাতকবচবধ ॥ 

এখানে গছ? এবং “সম্পদ প্রস্ততপদার্থ, তাহাদিগের 

উভয়ের সহিত অপ্রস্তত সরোবর ও কাব্যের শোভা- 
রূপ একধর্সন্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে, এজন্য এটী দীপকা- 
লঙ্কারের সর্বানুন্দর দৃষ্টীত্ত হইল । . 

একমাত্র কারকের সহিত বনুক্রিয়র সন্বন্ধ যথা! 
*« অজিন (রঞ্জিত আহ। কতশত রঙে ) 

পাতি বসিভাম কভু দীর্ঘ তৰমূলে, 
সখীভাবে সম্ভাষিয়। ছায়ায় কতু বা 
কুরক্ষিণসঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম় বনে, 

গাইভাম গ্ীভ শনি কোকিলের ধ্বনি. 
নবলভিকায়, সতি, দিতাম বিবাহ 

তৰকসহ পপ প্র 
মেধনাদবধ। 

এখানে “আমি ১ এই কর্তৃপদের সহিত অনেকগুলি 
ক্রিয়!র সন্বন্ধ দেখা যাইতেছে। , 
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অথ প্রতিবস্তুপম] ! 

৩৩৫। যেস্ছলে উপমান উপমেয় ভাবগ্রাপ্ত 

হুইটী বাক্যার্থগত সাদুশ্যের কোন একটা সাধারণ 
ধর্শ ভিন্ন ভিন্ন পদদ্বারা! কথিত হয়, তথায় প্রতি- 

বস্তুপম। বল। যায়। 
উদাহরণ। 

*€ পাওবে দেখায় ভুত ন্পের আস্থান । 

বহুবিধ মণি দিয়া বিচিত্র নির্মাণ । 

তুলনার স্থান নাই যাহার নিখিলে। 
কেস্তভের দ্বিতীয় রতন কোথ। মিলে ॥ 

নিবাতকবচবধ । 

এটী সাদৃশ্টের র্যন্গযস্ছল অথচ এখানে তুল্যার্থবাঁচক 
ভিন্ন ভিন্ন শব্দ দ্বারা অভাব রূপ সাধারণ ধর্শ কথিত 

হইয়াছে | এই প্রতিবন্তুপম। কখন মালারূপে কখন 

বৈধর্শ্যরূপেও দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

যথা 
”« বিশদ চত্দ্রমা বিমল তপন । 

স্বভাব শোভন হয় দরপণ ॥ 

হিমগিরি শত্তু হাস্য সুশোভন । 
সহজ সুন্দর হয় সাধু জন॥" 

এখানে অর্থবশতঃ বিমল বিশদাঁদি শব্দ একরূপ | 

অথ দৃষ্টীস্ত। 
৩৩৬ । সাধারণ ধন্মবাচক পদদ্বয় আপাততঃ 

তিন্নীর্ঘবোধক হইলেও লামান্য ধর্মের ষে প্রতি- 
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বিশ্বন অর্থা্থ প্রণিধাঁন দ্বার! পুর্ক্বোত্ধর বাক্যে 
যে উপমাঁন উপমেয় ভাবের অবগতি, তাহার নাম 
দৃষ্টীন্ত। 

যথাদি শব্দদ্বার| দাঈণন্তের সম্মুখে দৃষ্টাস্ত উপন্তত্ত 
হইলে উপমাঁলঙ্কাঁর হয়? এবং সাধারণ ধর্ম একরপ 
হইলে প্রতিবন্তুপম! হইয়া থাকে, কিন্তু যেস্ছলে যথাদি 
শব্দের উল্লেখ থাকে না এবং পুর্ব্বোত্তর বাক্যার্থের 
আপাততঃ ভিন্নার্থ প্রতীতি, প্রণিধান দ্বার! বোধগম্য 
করিতে হয় সেইখানে দৃ্টীস্তাঁলক্কার হয় 1 

উদাহরণ। 

“ যোগ্যপাত্রে মিলে যোগ্য, সুধা জুরগণভোগ্া, 

অসুরের পরিশ্রম সার। 

বিকসিত তামরসে, অলি আসি উড়ে বসে, 

ভেক ভাগ্ন্যে কেবল চীৎকার ॥ 
পদ্ঘিনী উপাখ্যান । 

স্রগণ ও অলি, অস্থুর ও ভেক পরিশ্রম ও চীৎ- 

কার, ইত্যাদি বস্গুলি আপাততঃ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও 

বিশেষ পর্ধযাঁলোচন] দ্বার! উহ্াদিশের উপমানউপ- 
মেয় ভাব জানা যাইতেছে, অর্থাৎ আ্ুরগণ ও অলি 
প্রভৃতির সাম্য আছে কিন্ত একরপতা' নাই এজন্ত এখানে 

দৃফীস্তালঙ্কার হুইল ইহাঁও জাধর্ম্য বৈধর্ম্যভেদে 
ছ্িবিধ। সামর্থ্য ও জমর্থক বাক্যদ্বয়ের সামান্ত ও 

বিশেষ ভাব প্রকটিত হইলে, অর্থান্তরন্তাঁস হয়, প্রতি- 
বস্ত পম! ও দৃষ্টীস্তের পক্ষে সেরপ নহে। 
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যথা 

*€ হেরিলে ও যুখ মম আনন্দ.বাড়য়, 
চজ্্র না দেখিলে সিদ্ধু স্ফীত নাহি হুয়। 

এখানে বৈধর্ম্য ভেদে দৃ্টীত্ত কথিত হইয়াছে । 
অথ নিদর্শন । 

৩৩৭। নিদর্শন! ছুই প্রকাঁর--যথ অস্তবদ্স্ত- 
সম্বন্ধ নিদর্শনা ও অসস্তবদ্স্তসত্বন্ধ নিদর্শন! । 

যেখানে প্রস্তুত পদার্থের বর্ণনাতে অপ্রস্তুত পদা- 

ধের গুণক্রিয়াদি তুল্যরূপে জ্ঞাপিত হয় তথায় 

সম্তবদ্বস্তরন্বন্ধ« নিদর্শন হয়ঃ আর যেখানে 

যথা শ্রচত অর্থের অ্বয় অসত্ভব দেখিয়া একটা 
উপমা কণ্পনা৷ করা.যায় তথায় অনত্তবদ্বস্তসন্বন্ক 
নিদর্শন। হয়। 

উদাহরণ | 
* করিয়! ভাপিত কেহ অন্যজনগাণে 

সম্পদ লঙ্ভিতে নাহি পারে জ্িভুবনে 

এই ভাব জানাইয়। দেব দিবাকর 

অস্ত যান সন্ধ্যাকালে হইয়! তংপর 1" 

চরমাচলে স্থর্রের গমনাদি যখন বর্ণিত হইয়াছে 

তখন এরূপ জানান সুর্যের পক্ষে অসম্ভব নছে, এবং 

* এই নিদর্শনায় উপমানোপমের়ের বিশ্ব প্রতিৰিষ্ব ভাব ব্যতীত 
বাক্যার্থ পর্য্যবসিত হয় না দৃষ্টান্ত সেরূপ নহে $ তথায় সামধ্যবশতঃ 
পর্য্যবসিত বাক্যার্থঘার! বিশ্বপ্রতিবিষ্বভাব প্রত্যাণীত হয় | ইহ! অর্থা- 
পত্তিও নহে, কারণ তথায় সাদৃশ্য পর্যযবসানের অতাৰ দেখিতে 
পাওয়া যাক | 



৭ম পরিঃ] অর্থানঙ্কার ৷ ২৩৫ 

মেইরপ জানান অর্থাৎ বেদমক্রিয়ার অন্বয় এখানে 

স্বর্য্যের অস্তাচলগমন ও পরতাপীত্ন বিপত্প্রান্তি এই 

ভয়ের বিশ্ব প্রতিবিঘ ভাব অর্থাৎ উপমেয়োপ- 
মানত্ব জানাইয়। দিতেছে এজন্য একী অন্তবদ্বত্তসত্বন্ধ 
নিদর্শনার দৃষ্টীস্ত হইল দির 

* তেজন্বী পরের তেজে হইলে তাপিত 

নিজ তেজ প্রকাশিতে না হয় কুঠিত ॥ 
এই জানাইয়া রবি-কর-অভিঘাতে 

কুর্য্যকাস্ত মণিগণ জ্বলে যে সভাতে 1” 
নিবাতকবচবধ । 

এখানে সম্ভবদ্বস্বস্বন্ধ নিদর্শন, কারণ অগ্রস্তত 
সর্য্যকান্ত মণির তেজঃ প্রস্তুত তেজম্বীর তেজের সহিত 
তুল্যরূপে বর্নিত হুইয়ছে। 

অসস্তবদ্ধস্তসম্বন্ধ নিদর্শন যখা-_ 

“ অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা 

মুখকচি কতশুচি করিয়াছে শোভা |” 
মহ্াত 

শ্ামবর্ণ শরীরে নীলোঁৎপলের আভাবহন অসম্ভব 

হইলেও এখানে অর্জনের শ্যামতন্্ নীলোৎপল 
আভাঁর সদৃশ আভা বহন করিতেছে বলিলে আর 
কোন সন্দেহই হুইতে পারে না তখন শ্বামশ'রীরের ও 
নীলোৎপল-আঁভার বিশ্বপ্রতিবিদ্বভাঁব ব্যক্ত হুইয়! 

পড়িবেই পড়িবে । 
| যথা বা 

“রাজ। প্রিয়ধ্বদার পরিহাস শ্রবণে লাতিশয় 
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পরিতোষ লাভ করিয়া মনে মমে কহিতে লাগিলেন 

প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে ১ কেন না, শকুস্তলার 

অধরে নবপল্লব-শোভার আবির্ভাব; বাহুযুশল 
কোমল বিটপশোভা ধারণকরিয়াছে 1” 

শকুত্তলা ৷ 
এখানেও পুর্কের ন্যায় নবপললবশোভার সদৃশ 

শৌভা! ও কোমল বিটপশো ভার তুল্য শোঁভ। বলিলে 
অধর ও নবপলবশেোভাঁর এবং বাহুযুগল ও কোমল- 

বিটপশোভাঁর বিষ্বপ্রতিবিশ্বভাব অর্থাৎ উপমেয়োপ- 
মানত্ব আপনিই ব্যক্ত হুইয়! পড়িবে, তাহা হইলে 
এই উদাহরণপীকে অসম্ভবদ্বস্তসত্বন্ধ নিদর্শন বলিয়। 
আপনিই প্রতীতি জন্মিবে। 

অথ ব্যতিরেক। 
৩৩৮। সাদৃশ্যস্থলে উপমান অপেক্ষা উপ- 

মেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বর্ণিত হইলে ব্যতিরেক 

নামে অলঙ্কার হয়। 
উদাহরণ | 

“ কাল ধল রাঙ্গা পীত সবুজ বরণ, 
বিবিধ মণির রশ্মি-ছটার .ছুরণ। 

যে সভাতে শোভে ইজ্দ্রধন্ুর সদৃশ, 

কিন্তু সে নিমিষে মিশে এ নহে তাদুশ ॥* 
নিবাতকবচবধ ! 

বিবিধ মণির কিরণ ছটার সহিত ইন্দ্রধন্বর সাদৃশ্য 
সম্পাদন করিতে গিয়া! « কিন্ত সে নিমিষে মিশে ” এই 

বাক্যদ্ধারা উপমানভূত ইন্দ্রধল্গ অপেক্ষা উপমেয়ের 
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উৎকর্ষ বিহিত হুইয়াঁছে বলিয়1, এটী ব্যতিরেকালঙ্কা- 
রের সর্ব্বাঙ্গ সুম্দর দৃষ্টীস্ত হইল। . 

ঘথা বা 

« কে বলে শারদশশী সে মুখের তুল।, 

পদ নখে পড়ি তার আছে কতগুলা1” 
বিদ্যাসুন্দর | 

এটাও সাদৃশ্বস্থল এবং এখানেও উপমানাপেক্ষা 
উপমেয়ের উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে | 

উপমানাপেক্ষ। উপমেয়ের অপকর্ষ যথ! 

“ নীলপদ্ম সম বটে নয়ন যুগল 
মকরন্দ ক্ষরে তাঁহে ইহাতে গরল। 

সখে হেকিআর বলিব আমি তায় 

মানস ভজ্রমরবর হয়ে বিষে জর জর 

ইতি উতিভ্রমিতেছে উন্নুমত প্রায় |” 
দাঁস। 

উপমানীভূত নীলপদ্ম অপেক্ষা! উপমেয় যে নয়ন- 
যুগল তাহার হ্থযুনতা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়1 এটীও 
ব্যতিরেকের সুন্দর দৃষচীস্ত ছইল। 

অথ সঙ্োজি। 

৩৩৯। অতিশয়েক্তিকে মুলীভূত করিয়। 
ভঙ্গীক্রমে সহার্থবাচক শব্দ্বার। গুণক্রিয়াদির 
সাদৃহয অথবা সমকালীনত্ব প্রতিপন্ন করিলে 
সহোৌক্তি অলঙ্কার বল। যাঁয়। | 

অভেদাধ্যবসানরূপা ও কার্য্যকাঁরণপেধর্বপর্য্য- 
বিপর্ষ্যয়রূপ।1 এই দ্বিবিধ অতিশয়েশক্তি ইহার ুলীভূত 

থাকিলে তবে সহোক্তি হইবে। 
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উদাছরণ-। 
“অনন্তর স্বেদ সলিলের সহিত লজ্জা গলিত হইল।" 

কাঁদস্বরী। 

লজ্জানাশ ও ম্বেদবিশলন এই উভয়ের সাদৃশ্ঠ 
দ্বারা অভেদারোপ' প্রতীতি হইতেছে বলিক়। এখানে 
সহোক্তি হইল | এই অভেদাধ্যবসায়মূল দ্বিবিধ--যথ! 
শ্লেষমূল। ও শ্লেষমূল? নহে অর্থাৎ সহজ ভাবাপন্বা | 

যথ' 
« পছ্ধরাগশ যণির সহিভ কামিজন 

অনুর যেখানে অনুক্ষণ |» 
নিবাতকবচবধ । 

অন্বরক্ত হৃদয়--যাহার হ হাদয় অন্নরাগয়ুক্ত। পক্ষা- 

স্তরে অন্থরাগ-রুক্তিমণা ও আসক্তি। এ্ছলে সেই 
রক্তিম ও আসক্তি উভয়েরই অভেদারোপ প্রতিপন্ন 
হইতেছে সুতরাং সঙ্ছোক্তি হুইল | 

অথ বিনোক্তি | 
৩৪০ | অন্য কোন পদার্থ ব্যতিরেকে কেবল 

বিনার্থ বাচক পদদ্বারা -তদিতরের শোভনত্ব বা 

অশোভনত্ব_ প্রতিপন্ন করিলে বিনোৌক্তিনামক 

অলঙ্কার হয় ূ 
উদাহরণ | 

“পহ্বিনা যেখানে প্রসন্ন জলাশয়, 
বিরহ বিহনে প্রযে বগ্ন যুবদ্ধয় ! 

তিমিরসঞ্চার বিনা প্রবর্তে রজনী 

কণ্টকবিউপী বিনা রমণীয় বনী | 
* নিবাতকৰচৰধ | 
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বিনার্থবাঁচক শব্দ দ্বার] ইতরের শোঁভনত্ব প্রতিপন্ন 

হইয়াছে. বলিয়! এখানে বিলোক্তি নামে অলঙ্কার 
হইল । 

ইতরের অশৌভনত্ব যথা : 

« হেরিয়৷ পরাণ- শুন্য আপনার পতি 

ত্যজিতেছ পাপদেহ ধন্য তুমি সতি 
দিনকর ব্যতিরেকে পণিনী মলিনা 
কুমুদিনী বিষঞ্বদনা চন্দ্র বিনা 1% 

এখানে বিনার্থবাঁচক শব্দ দ্বার! ইতরের অশোভনত্ব 

প্রতিপন্ন হইতেছে । ৃ 
অথ সমাসোক্তি। 

৩৪১। অমানকার্যয; সমানলিঙ্গ ও সমান 

বিশেষণ দ্বারা প্রস্তুত পদার্থে অগ্রস্তত পদার্থের 

ব্যবহার সম্যক্রপে আরোপিত হইলে সমা- 

সোক্তি বল বায়। 
২ক্ষেপে অর্থপ্বয় কথন হেতু" ইহাকে সমাঁসোক্তি 

কহে। প্ররুতার্থের বিশেষণ মাত্রের অর্থশক্তিদ্বার 

অপ্রকতার্থের বোধ হইলে জমাসোক্তি হয়; আর 
বিশেষ্যপদ উভয়ার্থের বাঁচক হইলে ক্লেধালঙ্কার হয়। 
কোন কোন বাঙ্গাল! আলঙ্কারিক ক্লিফীক্লিভেদে 
ইহার যে দ্বেবিধ্য সম্পাদন করিয়াছেন তাহ] অমূলক 
ও ভ্রমাত্বক। কাব্যপ্রকাঁশকাঁর যে “ক্টিউ” পদ- 

প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য ওরূপ নহে 
তাহার তাৎপর্ধ্য এই যখা-ক্লিউ কিন। 'প্রক্কতাপ্রকত 
উভয়দল সঙ্গত। | 
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'সমানকার্য হার)? যখ? 
£ হায় রে ভোমারে কেন দোষি ভাগ্যবতি ! 

ভিখারিণী রাধ। এবে তুমি রাজ রাণী । 

হরপ্রিয়। মন্দাকিনী, সুভগে ভব সঙ্গিনী 

অর্পেন সাগরকরে তিনি ভব পাণি 
সাগর বাসরে ভবর্তার সহ গতি; 

অ্রজাঙ্গন। কাব্য ৷ 

এই ঠাযারনে প্রস্তাবিত যমুনাঁতে 'অপ্রস্তাবিত 

সখীসঙ্গিনী অথচ পতিপাঁশগমনোদাতা কামিনীর 
ব্যবহ্ারারোপ ব্যঙ্গ্য হইয়াছে বলিয়া এপ্ী সমান 

কাষ্যদ্বার! ব্যবহারারোপের দৃষ্টীত্ত হইল | 
যথ। বা * 

“ললাট হইতে স্বেদ পড়িয়া নাঁসায় 
শোভিছে রমণীমুখ যেন মুকুতায় |. 
ভাবি ' তারে মুক্তাফল করিয়া! হরণ 

মন্দমন্ট বহিতেছে মলয়-পবন 1৮ 
চারুগাথ!। 

এখানে প্রস্তত মলয় পবনে অগ্রস্তত চৌরধর্ম সমাঁ- 
রোপিত হইয়াছে। 

_ সমানলিঙ্গদঘ্বার। যথ। 
“ ন।1 করিয়া রণজয় কোন শুর জন 

পত্বীর লগিয়! হয় চিস্তায় মগ্ন ! 

না আক্রমি ভুজবলে সমস্ত ভুবন 
সন্ধ্যাকে ভজন] নাহি করয়ে তপন ॥”' 

এখানে কেবল পুংলিঙ্গ ও জ্ত্রীলিঙ্গ মাত্রদ্বার। রবি ও 
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সন্ধ্যাতে অপ্রম্তত নায়ক নারিকার ব্যবহার সমারোপিত 

হইয়াছে | 
সমান বিশেষণদ্বারা যথা 

সমান বিশেষণ দ্বারা যে সমাসোক্তি তাহা কখন 

শ্লেষদার! কখন বা সাধারশ্োেও দেখিতে পাওয়া যায় | 

শ্লেষদার! যথ! 
« রাগেতে আসঙ্গ হেতু বিকনিতমুখী 

রবিকরে স্পৃ্ট হয়ে পুর্ব্ব দিগঙ্ষনা 
গালিভততিমিরারতি হয়েছে দেখিয়া 

অস্তাঁচলে যায় শশী পাওবর্ণ হুয়ে 1” 
প্রস্তুত পূর্বদিকে লি বিশেষণদ্বারণ অপ্রস্ত কামি- 

নীর আরোপ এবং চন্দ্রে নাঁয়কধর্ম সমারোপিত হই- 
যাছে। বিশেষণগুলির' সমত্ব যখা__বিকসিতমুখী-- 
প্রফুলমুখী ও প্রকাশিত এক দেশ । রাশ- রক্তিম", 
ও অন্থরাগ | করস্পৃ__কিরণ-স্পুউী ও হত্তস্পুউ। 
তিমিরারতি- অন্ধকাঁররপ আবরণ ও নীলবসন। 

এই সমাসোঁক্তির আরও ভেদ আছে কিন্তু সেগুঁল 

বঙ্গভাষায় অপ্রয়োজনীয় । 

“ অথ"পরিকর। 
৩৪২। অভিপ্রায়যুক্ত বনু বিটি ষে 

উক্তি তাহার নাম পরিকর । 

উদাহরণ । 
«“ অশান্ত অদম্য হুট পরনারী-হারী 

স্বার্থপর লজ্জাহীন কানন বিহারী । 
পা 
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মারীচ নামেতে এক রাক্ষস পামর 
যজ্ঞ নষ্ট করে আসি লয়ে অনুচর | 
তেজীয়ান দর্পহারী বীর রস্ুনাথে 
একবার পাঠাইয়া দেও মম সাথে! 

এই ভিক্ষা করি আমি অহে মহারাজ 
নতুবা খবষির কিকাজ।” 
টির রামচরিত । 

এই উদাহরণে প্রত্যেক বিশেষণের যে বিশেষ 

অভিপ্রায় আছে তাহা একবার ভাবিলেই বোঁধগম্য 

হইতে পারিবে। 
অথ অগ্রস্ভত প্রশংসা । 

৩৪৩। অগ্রস্তত অর্থের কথন দ্বার! গ্রস্তৃতা- 
ধের অবগতি হইলে অগ্রস্তত প্রশংসা বলা যায়। 

ইহ সমুদয়ে পাঁচ প্রকাঁর-_যখ। অপ্রন্তত সামান্য 
অর্থ হইতে প্রস্তুত বিশেষার্থের অবগতি । অগ্রস্তত 

বিশেষার্থ হইতে প্রস্ত সামান্যার্থের অবগতি | অপ্র- 

স্তত কার্ধ্য হুইতে প্রস্তুত কারণের জ্ঞান। অপ্রস্তত 
কারণ হইতে প্রস্ত কার্যের অবগম এবং অগপ্রস্তত 

সমানার্থ হইতে প্রস্তুত সমানার্থের প্রতীতি। 

উদাহরণ । 
« কি আনন্দ দিলে আজি বাছ' ইন্দ্রজিৎ 
ভব বাহুবল হুবে ভুবনে বিদিত। 
হৈমবতী বিরাজেন যাহার অস্তরে 
কিসের অভাব তার পৃথিবী ভিতরে |” 

এই কথাগুলি রাবণ ইন্দ্রজিৎকে বছদদিতেছে কিন্ত 
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এখানে “যাহার অন্তরে” এই অপ্রস্তত সামান্য অর্থ 
হইতে “তোমার অস্তরে* এই প্রস্তত বিশেষার্থের 

প্রতীতি হইতেছে । 

বিশেষার্থ হইতে সামান্যার্থের প্রতীতি। 
« এই মালা গলে দিলে যদি প্রাণ যায় 
তবে কেন প্রাণ মম না যায় এখন? 

বুঝিলাম ঈশ্বরের অভিলাষ হলে 

বিষ সুখ! হয়) কু পীয্ষ পারল 1 

ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে বিষ অস্বতত্ব ও অস্বতও কখন 
বিষত্ব প্রাপ্ত হয়, এই বিশেষার্থ হইতে অহিতকারী 
হুইতে হিত ও হিতকাঁরী হইতেও কখন অহিত হইয়া 
থাকে এইরূপ সামান্যার্থের প্রতীতি হইতেছে । 

যে মালায় ইন্ছমতীর প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল, সেই 
মাল1 গলায় দিয়া উপরিউক্ত বাঁকাগুলি অজরাজা 

বলিয়াছিলেন | সংস্কৃত ভাষায় ইহার আরও কতক- 

গুলি অবান্তর ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়; বঙ্গভাষায় 

সেগুলি তত পঅয়োজনীয় নহে, এজন্য আর তাহা- 
দিগের উদাহরণ প্রদর্শিত হইল না । 

অথব্যাজন্তরতি। 

৩৪৪। আপাততঃ প্রতীয়মান নিন্দা কিনব! 
স্তুতি যদি ব্যঞ্জনারত্তি দ্বারা. বিপরীত ভাবে 
পর্যবসিত হয় অর্থাৎ নিন্দ। দ্বারা স্তৃতির ও 

ক্তবদ্বার নিন্দার প্রতীতি হয়, তাঁহা হইলে ব্যাজ- 
স্ততি বল! যায় 
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নিন্দাচ্ছলে স্ততি যথ! 

« সভাজন শুন, জামাভার গুণ, 

বয়সে বাপের বড়। 

কোন গু নাই, যেথা সেথা ঠাই, 
সিকস্ধতে নিপুণ দন্ড & 

. আন অপমান, . জুস্থান কুস্থান, 

অজ্ঞান জ্ঞান সমান | 

নহি জানে ধর্ম, নাহি জানে কর্ম, 
চন্দনে ভস্ম জ্ঞেয়ান | 

যবনে ত্রাক্ষণে, কুক্করে আপনে, 

শ্মশানে স্বরগে সম | 

গরল খাইল, তবু না মরিল, 
ভাঙ্গড়ের নাহি যম &” 

অশ্নদামঙগল । 

এখানে বাঙ্গার্থ নিন্দ। কিন্ত ব্যক্যার্থ স্তি। 

অথ পর্যধয়োক্তি | 

৩৪৫ | বক্তব্য অর্থটী একবারে ব্যক্ত ন! 
করিয়া ভঙ্গীক্রমে বলিলে যদি বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্যার্থ 
এক ভাবে পর্যবলিত হয়, তাহা! হইলে তাহাকে 
পর্য্যণয়োক্ত বলা যায় | 

উদাহরণ 1 
“ যাহার সৈন্রিক দল নিজকরে ধরি 

ভাঙ্গিয়া এনেছে পারিজাতের মঞ্জরী ! 
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পারিজাঁত মঞ্জরী হরণ রূপ বাচ্যার্থ 'ও সুরপতিজয় 
রূপ ব্যঙ্গ্যার্থ একরূপে ব্যক্ত 'হুওয়তে এখনে পর্্যা 

ম্নোক্ত অলঙ্কার হইল | 
যথা! বা 

“লজ্জা যেন জামার" হস্ত ধরিয়া তাঘুল দিতে 
বারণ করিতেছে । অতএব আমার হইয়া, তুমি 
রাজকুমারের করে তান্বুল প্রদান কর । মহাশ্বেত! 

পরিহ্থাস পূর্বক কহিলেন « আমি ভোম়ার প্তি- 

নিধি হইতে পারিব না | ৮ 
কাঁদস্বরী | 

প্রতিনিধি হইতে পাঁরিব না” এই বাঁচ্যার্থ ব্যক্ত 

করিতে করিতে ভঙ্গীক্রমে চন্দ্রাপীীড়ের সহিত কাদদ্বরীর 

ভাবি গান্ববর্ব বিবাহের উল্লেখ,বুঝিতে পারা যাইতেছে 
এবং সেইটীই এখানে বিবক্ষিত এজন্য এখানেও পধ্যা- 
য়োক্ত হইল । , 

অথ অর্থাস্তরন্তাস 4 

৩৪৬ । গ্রস্তৃত বাক্যার্থ বদি অপ্রস্তত বাক্যা ব- 

ন্বারা সমর্থিত অর্ধাহ সন্দেহ-মুক্ত হয় তাহ। 

হইলে, অর্থান্তরন্যাস কহা যায়। 
ইহ সমুদয়ে আট প্রকার--যখাশ-সামান্তদ্বার! বিশে- 

যের সমর্থন, বিশেষার্থ দ্বারা সামান্তার্থের সমর্থন, 

কারণ দ্বার কার্ষ্যের সমর্থন ও কার্য্যদ্বার। কারণের 

সমর্থন; এই চারি প্রকার সমর্থন লীাঁধর্শ্য টবধর্স্যভেদে 

আট প্রকার। 
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সামান্তদ্বার! বিশেষের ষমর্থন যথ: 
« অনসুয়া ও প্রিয়ধ্বদ! সাতিশয় প্রীত হইয়া 

কহিলেন, সথি ! সৌভাগ্যক্রমে তুমি অনুরূপ পাত্রেই 
অনুরাগিণী হুইয়াছ, অথবা-মহানদী সাগর পরি- 

ত্যাগ করিয়া, আশর কোন্ জলাশয়ে প্রবেশ করি- 

বেক?” 
শকুত্তল|। 

এখানে মহানদীর সাগর গমনরূপ সামান্য অর্থঘাঁরা 
রাঁজাতে শকুত্তলাঁর অন্থরাগরূপ বিশেষার্থের সমর্থন 
ছইয়াছে। 

বিশেষার্থ ঘ্বার1 সামান্তার্থের সমর্থন ষখ। 

«কত শত ঝষির চরণ 

কত্িয়া হে মস্তকে ধারণ 

প্রধান সাধক সম, হুয়ে তুমি নিরমম, 

নির্ভয় অন্তরে শৈল আছ দড়াইয়৷ ; 
সেকি কভু করে ভয় যার শুদ্ধহিয়া ? *” 

রর চারুগাথা। 

হিমালয়ের, নির্ভয়তারূপ: বিশেষ অর্থ দ্বার যাঁর 

শুদ্ধহিয়। সে কভু ভয় করে ন্! এই সাম্বান্ত। অর্থ সমর্থিত : 

হইয়াছে বলিয়া! এখানে বিশেষার্থ দ্বারা সামান্যার্থের 
সমর্থনরূপ অর্থান্তরস্তাস, ছইল.। আর আর গুলিও 
এইরূপ | 

অথ কাব্যলিঙ্গ। 
৩৪৭। বাক্যের অর্থ অথব। পদের অর্থ অপর 
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অর্থের প্রতি কারধরূপে প্রতিপাদ্দিত হইলে যে 
চমগুকারিত্ব জঙ্মে তাছার নাম কাব্যলিজ | 

উদ্দশহরণ | 

« সহজে প্রতভীপী' এই দামধ মিকর, 
পাইল ব্রন্মার স্থানে পুন ইউবর | 
থাকুক অন্যের কথা ইজ্ডদ্রেও না! ভরে, 

ভৃণজানে গণ্য করে ক্ষীগণজীবি-নরে |” 
নিবাতিকবচবধ | 

এখানে ূর্ববর্তি প পাদদ্বয়ের অর্থ পরবর্তি পাঁদদ্বয়ের 
অর্থের প্রতি হেতু হন্য়াছে। 

পদের অর্থ যথ। 

« পীতাদ্বর ভক্তি-রস-প্রফুল-হৃদয় 
কামনে ভ্রমিছে এঞ্রব হুইয়। মির্ভয় |" 

উপাসনাতত্ত্ব। 

“ পীতাম্বর-ভক্তি-রস-প্রফুলপ-হৃদয়ঠ এই পদের 
অর্থটী দ্বিতীয়ার্ধের অর্থের প্রতিহেতু হইয়াছে এজন্ত 
এখানে কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার হইল । হেতুবাঁচক শব্দের 
উল্লেখ থাকিলে কাব্যলিঙ্গ হয় ন1, কাঁরণ তাহা হইলে 
চমৎকারিত্বের অভাব হুয়। 

যথা 

« তোমার কঠিন প্রাণ, নাহি কোন প্রণিধান 
বিদীর্ণ হইত প্রাঁণ পাষাণ বলিয়া শুধু সহিছে।" 
ইত্যাদি: কাব্যনির্ঁয়ে ধৃত; উদাঁহরণে ছেতুবাঁচক 

পদের উল্লেখ থাকাতে কাব্যলিক্গ অলঙ্কার হইল না । 



২৪৮ কাব্যদপণি। [৭ম পর্িঃ 

অথ অহ্থমান। 
৩৪৮। সাধনের জ্ঞান হেতু নাধ্যের জ্ঞানকে 

অনুমিতি কহে; ই অন্ুমিতি যদি রূর্পকাদি 
দ্বার! বৈচিত্র্য বিশেষের জ্ঞাপক হয়.তাঁহা হইলে 
অনুমান অলঙ্কার হয়। 

উদাহরণ | 

«€ তব তেজঃ-প্রীছুর্ভাবে করি অনুমান 
দৈত্য আধারের আজি নিশ। অবসান ! 
মহ্ত্রের দশশত নেপ্র-পছ-বন 

অবশ্য বিকাস শোভা লভিবে এখন ॥” 
ৃঁ নিবাতভকবচবধ। 

অন্ুমানপী রূপক দ্বার! বিশেষ বৈচিত্র্য বন করি- 

তেছে বলিয়া! এখাঁনে অন্রমান নামে অলঙ্কার হইল। 
উৎপ্রেক্ষা ও অন্মাঁনে এই ভেদ যে উৎপ্রেক্ষাঁতে অনি- 
শ্চিততা দ্বারা প্রতীতি, এখানে তাহা নছে, ইহাতে 

নিশ্চিতত। দ্বার! প্রতীতি হুইয়! থাকে । 

অথ হেতু । 
৩৪৯। কারণের সহিত কার্য্যের অভেদ রূপে 

কথনকে হেতু কছে। 

উদাহরণ | 
“ জগতের পাপ এই হ্রাত্ব-রাবণ 

এরে বিনাশিয়] রাম তার ত্রিভুবম 1" 

এখানে স্পঞ্$ই দেখা যাইতেছে যে পাঁপের কারণ 



৭ম পরিঃ] অর্থালঙ্কার । ২৪৯ 

যে রাবণ তাহার সি পাপক্প কার্যের অভেদ কখন 
হুইয়ছে। 

অথ অন্থকৃল | 
৩৫০।, ব্যাচার্থে ভাসমান ্রাক্িলয ₹ যদি 

ব্যঙ্যার্থে অন্ুকল রূপে প্রতিপন্্ হয় তাহ। হইলে 
অনুকূল নামে অলঙ্কার হয়। 

উদাহরণ । 
“ অপরাধ করিয়াছি হুজুরে হাজির আছি” 

ইত্যাদি বিদ্যাজুন্দরে দেখ 1 

অখ বিভাঁবনা! ! ক 

৩৫১। কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তি 
বর্ণনাকে বিভাবনা কহে। 

উদাঁহরণ। 

« অচক্ষু সর্বত্র চান, ক্জকর্ণ শুনিতে পান, 

অপদ সর্বত্র গভাগন্তি ! 

কর বিনা বিশ্ব গড়ি, মুখ বিনা বেদ পড়ি, 

সবে দেন কুমতি সুমভি।” 
| মঙ্গল। 

দর্শনাদির কারণ যে চক্ষুরাদি তাহ! ব্যতীতও দর্শন 
শ্রবণ প্রস্ভৃতি কার্য গুলি প্রতীত হইতেছে, এজন্য এখানে 
বিভাবন! অলঙ্কার হইল । 

অথ বিশেষোক্তি। 

৩৫২। কারণসত্ত্বেও কা্যের অন্নুৎপত্তি বর্ণ- 
নাকে বিশেষোক্তি কছে। 
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উদ্দাহরণ | 
« পৃথিবী সহিতে নারে যাহাদের ভার 
সেই দৈভ্যগণ করে তথায় বিহার । 
গৌরবের সীমা নাই তবু পুরবর 
অধোতে পতিত নছে বেোমে স্থিরতর 1” 

নিবাঁতকবচবধ | 

পতনের হেতু যে গুকত্ব তাহা! সত্বেও পুরীর পতন 

রূপ কার্য দেখা যাইতেছে না এজন্য এখানে বিশে- 

ষোক্তি হুইল । 
অথ বিরোধ। 

৩৫৩ । গুণ ও ভ্রিয়াদির পরস্পর বিরুদ্ধ- 

ভাঁবে ভান হইলে ষে বৈচিত্র্য জন্গে ভাহাকে 
বিরোধ কছে। 

উদাঁহরণ। 

“চাদের মণ্ডল, বরিষে গরল 

চন্দন আগুন-কণ। ! 
কর্পুর তান্থুল, লাগে যেন শৃল 

গীত নাট ঝণঝণ] ॥” 
রিদ্যাহন্দর | 

চন্দ্র চন্দনাদির শৈত্যগুণ কিন্ত এখানে বিকদ্ধবৎ 

প্রতীয়মমন হুইতেছে এজন্য বিরোধ নামে অলঙ্কার 
হুইল | 

যথ। ব। 

£ ভুমি স্কুল তুমি সুদ্বন তুমি লব না 

তুমি কার্য কারণ খ্বরূপ সর্ব-গুৰক ॥ ” 
কুমারসস্ভব | 
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অথ অসঙ্গতি | 

৩৫৪। যেস্থানে কারণ থাকে সেই স্থানেই 
কাধ্য জন্মে, এই নিয়মের অন্যথ। ঘটিলে-__অর্ধাহু 
ভিন্ন ভিন্ন দেশে কার্ধয ও কারণের শ্ছিতি বর্ণিত 
হইলে অনঙ্গতি নামে অলঙ্কার হয়। 

উদাহরণ । 
€ শিবের কপালে রয়ে, প্রভূরে আন্থতি লয়ে 

ন! জানি বাড্ডিল কিবা গুণ। 

একের কপালে রছে, আরের কপীল দহে 
আগুণের করালে আগুণ ! * 

অন্দাঁমঙ্গল । 

একাধারে কার্ধ্য ও অন্যাঁধারে কারণ বর্ণিত হইয়াছে 
বলিয়। এখানে অসঙ্গতি হইল । ] 

অথ বিষম। : ৫৫ 
৩ঙ্৫। কাধ্য ও কারণের গুণক্রিয়। বিরুদ্ধ- 

রূপে বর্ণিত হইলে অথব1 আরন্ধত্রিয়ার নিক্ষ- 

লত! অধিকন্তু অনিষ্টফলজনকতা৷ বর্ণিত হইলে 
বিষম অলঙ্কার কহা! যায়। 

এক বন্ততে পরস্পর বিরূপ বিষয়ের সংঘটনী হুই- 

লেও এই অলঙ্কার হইয়৷ থাকে । 
প্রথম উদাহরণ | 

« তব তীক্ষু অসিলতা তমাল বরণ 

করম্পর্শে শুরুভাব করিয়া ধারণ 
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শারদ সুধাংও তুল্য জগতের সার 

তব যশ হছে রাজন্ করিছে বিস্তার | * 

এখানে কারণীভূত নীলর্ণ অদিলত1 হইতে শুরু 
যশের উৎপর্তিট হওয়াতে হেতু ও কার্যের গুণ বিকদ্ধ 
ভাবাক্রান্ত হইল । 

আবব্ধক্রিয়ার নিক্ষলতা! যথা 

« অস্ত্র শস্ত্র সাজ নিয়া ত্বরিতে 

চলিল তাহার! পার্থে জিনিতে ॥ 

জানে নাযে তিনি তাদের কাল 

জয়ের কি আশা বাঁচিলে ভাল । » 
নিবাতিকবচবধ | 

এখানে আরক্ধক্রিয়ার নিক্ষলত!1 অধিকন্ত অনিষ্ট 
ফলজনকতা উপলব্ধ হইতেছে । 

তৃতীয় উদাহরণ । 

“ অঙ্গনাজনের অস্তঃকরণ কি বিমুঢ ! অনুরাগের 

পাত্রাপাত্র কিছুই বিবেচনা করিতে পারে না; 

তেজঃপুঞ্জ তপোৌরাশি মুনিকুমারই বা কোথায়, 

সামান্যজন-সুলভ চিত্ত বিকারই বা! কোথায় ।* 
কাদশ্বরী ৷ 

তপোরাশি ও চিত্তবিকার এই হুইটী বিরূপবিষয়ের 
একত্র সমাবেশ দেখা যাইতেছে বলিয়া এখানেও 
বিষমালঙ্কার হইল । 

অথ সম | 
৩৫৬। যোগ্যকর্ম দ্বারা অঙ্গুরূপ বস্তদঘধয়ের 

শ্লাঘনীয় মিলনকে সম অলঙ্কার কহে'। 
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উদশহরগ | 
* অনসুয়। শুনি বলে, ওলে। সথি শকুস্তলে, 

মিলিয়াছ উপযুক্ত বরে । 

পরিহরি রত্বাকরে, নদী কি প্রবেশ করে, 

ক্ষুদ্র জলাশয় সরোবরে ॥ % 
০০ শকুন্তলা । 

অথ আক্ষেপ। 
৩৫৭। কোন বিশেষ প্রতিপত্তির অভিলাষে 

বিবক্ষিত বিষয়ের নিষেধের ন্যায় যে উক্তি 

তাহাকে আক্ষেপ কহে। 

উদাহরণ | 

« দ্রবিকসিত নীলপঘ্মের সমান 

মোহন মুরতি সেই যুরলিবয়ান। 

অলপহুনিতমুখ বস্কিম-নয়ন 
মার্জিত কপ্পোলভল উন্নত-বদন । 

আকর্ণলোচন পরিধান পীতাম্বর 

চুড়ায় গুঞ্জের মাল! মুনিমনোহর 
দশ ইন্দু বিলুষ্ঠিত চরণ-কমলে 

তড়িৎ লুটায় পীতখড়ার আচলে । 

বন্ধুসঙ্গ যদি তব ইচ্ছা থাকে মলে 
তবে এ যুরতি দখে দেখে না নয়নে ॥” 

ঘনশ্যাম দাস | 

কষ্ণদর্শনের নিমিত্ত উৎ্কণ্ঠীবর্ধন করাই এখানে 

বিশেষ প্রতিপাঁদনের ইচ্ছা; এবং “তবে & ম্বুরতি 
ফ্ 
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সথে দেখেন নয়নে » এই নিষেধ বাঁক্যদী বাস্তবিক 
নিষেধ নে; বরৎ ত্বায়-পিয় দর্শন কর এইরূপ 
বুঝাঁইতেছে বলিক্সা এখানে আক্ষেপ অলঙ্কার হইল | 

প্রকারাস্তর । 

৩৫৮ । বিশেষ প্রতিপাদ্নের ইচ্ছায় অনভি- 
লধিত অর্থের বিথির ন্যায় যে উক্তি তাহাকেও 

আক্ষেপ কছে। 
| উদাহরণ । 

“ প্রবাসে যাইবে তুমি না পাব দেখিতে 

ইথে কিছুমাত্র খেদ নাহি মম চিতে | 

এই* বর দেহ তুমি যাইবে যথায় 
এদেহ জনম যেন লয় হে তথায় ॥** 

রসতরঙ্গিণী। 

এখানে অনিষহেতু গমমবিধি নিষেধে পর্যবসিত 

হইতেছে, এজন্য এটীও আক্ষেপের দৃষ্টান্ত হইল। 
অথ বিচিত্র 1 

৩৫৯। বাঞ্ছিত ফলপ্রাপ্তির আশায় তদ্দি- 

পরীত ফলপ্রদ কাধ্যে যে যত তাহার নাম 

বিচিত্র । 
উদাহরণ .। 

£ উন্নতি লাগিয়া হয় অবনত 

জআুখ লাগি হুঃখ সে কত মত। 

জীবিকার লাশ্সি হারায় জীবন 
দাস বিন আর কোন মুডজন ? ” 

* কোন অংশে পতিবার্তত হইয়াছে । 
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এখানে স্প$উই দেখা যাইতেছে যে উন্নতি প্রত্তৃতি 
অভভীফ লাভের নিমিত্ত অবনতি প্রভৃতি বিপরীত ফল- 
প্রদ কার্ধ্যগুলি বর্ণিত হইয়াছে, এজন্য এই উদ্দাহরণী 

বিচিত্র অলঙ্কারের দৃষ্টীস্ত ছইল। 
অথ অধিক। 

৩৩৬০। আধার ও আধেয় এই ছুয়ের মধ্যে 
কোন একটীর আধিক্য বর্ণনাকে অধিক কহে। 

আধারের আধিক্য যখ। 

“ মাটি খাইয়াছ বলি যশোদা ডাকিল 
মুখ মেলি সন্ুখে গোপাল দীড়াইল 
মুখে নদী, সাগর-তরঙ্গ বায় বয়ে 
নারদ করেন গান বীণা করে লয়ে। 

মকম্থুলী, পাহাড়, পর্বত শত শত, 
কত শত পশু পক্ষী, অগ্মিশিরি কত! 

সনক সনন্দ আদি মস্তি গান করে 

দেখিয়! রাণীর হলে। বিস্ময় অস্তরে ॥” 
বন্দাবন দাস। 

এখানে আধার স্বরূপ জীকঞ্চ-বদনের আধিক্য বর্ণিত 
হইয়াছে । 

উপর্ণা 

আঁধেয়ের আধিক্য যথা 

«যে শ্রীকষ্ণের কুক্ষিমধ্যে প্রলয়কালে নিখিল 
জগৎ অথিঠিত হয়, আজি নারদের আগমনে সে 
শরীরেও আনন্দ ধরিল ন। রি 

এখানে আধেয় যে আনন্দ তাহার আধিক্য বর্ণিত 
হইয়াছে। 
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অথ অন্ঠোন্চ। 
৩৩৬১। হুইন্টী পদার্থ পরস্পর একজাতীয় 

ক্রিয়ার গ্রতি কারণ রূপে বর্ণিত হইলে যে 
বৈচিত্র্য জন্মে তাহার নাম অন্যোন্য। 

উদাহরণ | 

“ কৃষ্$কগ শোভে যথ। গুঞ্জার মালায় 

সেইরূপ গুঞ্জা শোভে কষ্জের গলায়! 

তাই বুঝি নন্দরাণী বিরলে বনিয়। 

দিয়াছেন কৃষ্ণকণ্ে গুঞ্জা ঢুলা ইয়া 1 ৮ 

এই উদাঁহরণে ক্রিয়াগুলি একরপ হইয়াছে বলিয়া 

অন্তোনম্ত অলঙ্কার হইল। ] 
অথ বিশেষ | 

৩৬২। আধেয় যদি আধার-শুন্য বলিয়! বর্ণিত 

হয় কিন্ব। একমাত্র পদার্থ যদি নানাস্থানশ্ছিত 

বলিয়। বর্ণিত হয় অথবা একটা কার্য করিতে 
গিয়া যদি কা্য্যান্তরোৎু্পত্তি কথিত হয়, তাহা 
ইইলে বিশেষ নামে অলঙ্কার হয়। 

এই তিন প্রকার বিশেবাঁলঙ্কারের উদাহরণ ক্রমে 
কথিত হইতেছে । 

প্রথম উদাহরণ | 

« বিস্তারিয়। রখযুবংশ তুমি 
উজলা করেছ বঙ্গভূমি ! 

' সরস কবিতাচয়, কবে কার মনে হয়; 
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রচিয়া। গিয়াছ কবি; সঙ্ৃদয়গণ 

যাহা! শুনি অশ্রজলে ভিজান বসন |” 

চারুগাঁথা 

দেখ! যাইতেছে যে আঁধেয় স্বরূপ কালিদাসের 
বাঁউময় রখুবৎশ বিগ্ঘমাঁন রহিয়াছে, কিন্ত তাহার 

আধার যে কালিদাস তিনি স্বর্গে গমন করিয়াছেন 

সুতরাং এখানে বিশেষাঁলঙ্কাঁর হইল । 

দ্বিতীয় উদাহরণ । 

« আগে পিছে উর্ধে অধোভাগে যদ্দি চাই 
ধনুষ্পাণি রামচন্দ্রে দেখিবারে পাই 1” 

এক মাত্র রামচন্দ্র মানাশ্ছান স্িত বলিয় বর্ণিত 

হওয়াতে এখানেও বিশেষালঙ্কার হইল । তৃতীয় স্পষ্ট | 

অথব্যাধাত। 

৩৬৩। কোন উপায় দ্বারা একবস্ত যেরূপ 

ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে সেই উপায় দ্বারা যদি 

তাহাকে অন্য প্রকার করা হয়, তাহা হইলে 
ব্যাঘাত অলঙ্কার কহা যাঁয়। 

উদাহরণ 1 

“ হুরনেত্রে কাম হত হইয়াছে বলে 

নেত্রেই বাচায় ভারে যারা কুতৃহলে | 

কামে বাচাইয় ধারা 'শিবে করে জয় 
সেই নারীগণে স্তুতি উপযুক্জ হয় ॥ ” 

রসতরুিণী । 
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মেত্রঘ্বার1 কন্দর্প ভম্মীভূত হইয়াছে কিন্ত কামিনী- 

গণ আবার নেত্ররপ উপাক দ্বারা তাহাকে পুঅজ্বিত 
করিতেছে, এজন্ এখানে ব্যাধাত অলঙ্কার হইল | 

অথ কাঁরণমাল। 

৩৬৪। পুর্বব পুর্ব পদার্থ সকল পরপর পদা- 
ধের প্রতি কারণ রূপে বর্ণিত হইলে কারণ-মাঁল! 
কহা যায়। 

কারণ হইতে কার্কের উৎপত্তি হইয়ণ, যদি সেই 

কার্ধ/ আবার অন্য কার্যের কারণ হয়--অর্থাৎ উৎপন্ন 
কার্ধ্যগুলি যদি উত্তরোত্তর এইরূপে অন্য কার্ষের 
কারণ হুইয়। আইসে তাহা হইলে কারণ-ম]ুল1 হর । 

উদাহরণ । 

“ রণে যদি মর স্বুষিবে বশ, 

যশ যার, তার দেবতা বশ। 

বশ হলে দেব যাইবে দিবে 

দিবে গেলে সদা সুখ ভূঞ্জিবে ॥ » 
নিবাতকবচবধ। 

অথ মালাদীপক। 
৩৬৫ । পর পর পদার্থের প্রতি পুর্ব পূর্বব 

পদার্থের একধর্মসন্বন্ধ বর্ণনাকে মালা-দীপক 
খলে। 

* উদাহরণ | 

“ পার্থে আকর্ষণ করিল ক্রোধ 
শারীব টানিল সে মহাযোধ । 
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গাণীবে আকৃষ্ট হুইল বাণ, 

বাণ আকর্ষিল অরিব প্রাণ ॥” 
নিবাঁতকবচবধ | 

এখানে আকর্ষণ ক্রিয়াই এক ধর্ম 
অথ একাঁবলী। 

৩৬৬। পুর্ব পুর্ব পদার্থের বিশেষণ গুলি 

পর পর পদার্থের বিশেষ্যরূপে স্থাপিত ব। পরি- 

ত্যক্ত হইলে যে বৈচিত্র্য জন্মে তাহার নাম একা- 

বলী। 
প্রথম উদাহরণ। 

“মরি এই সরোবর কমল ভূবিত 

কমলকুসম সব ভৃঙ্গ-সুশোভিত। 

ভূঙ্গগণ ঝঙ্কারিছে সঙ্গীত-চতুর 

সঙ্গীত হরিছে মনঃ মুচ্হ্ঘনা-মধুর ॥” 
দ্বিতীয় উদাহরণ । 

«পার্থ নহে হেন নিরন্ত্র হয় 

অস্ত্র নহে যাতে বৈরী অক্ষয় 

বৈরী নহে যেই কীর্যযেতে ক্ষীণ, 

বীর্য নহে যাহা খ্যাতি বিহীন 1১, 
নিবাতকবচবধ | 

পূর্ববোদাঁহরণে পূর্ব পুর্র্ব পদার্থের বিশেষণগুলি 
বিশেষ্য রূপে স্থাপিত, এখানে পরিত্যক্ত হইয়াছে । 

অথ সার। 

৩৬৭। পুর্ব পূর্ব পদার্থ অপেক্ষ। উত্তরোত্তর 
পদার্থের উৎকর্ষ বর্ণনাকে সার কছে। 



২৬০ কাবাদপণি। [৭ম পরিঃ 

। উদণছরণ। . 
“ জনমে মানব-জনম সার, 
বড়কুলে জম্ম সার তাহার । 

তাহে সার নিজ ধর্ম পালন 

স্বধর্থে পিতার আজ্ঞ! বহন ৮ 
.... নিবাতকবচবধ | 

অথ ধখাসংখ্য। 
৩৬৮ । উলিখিত পদ্দার্থগুলির ক্রমিক অন্বয় 

ঘর্নাকে বথাসংখ্য কছে। 

উদাহরণ । 
« রামকফে দেখ সথে ব্রজের ভিতরে 

মন্দ মন্দ যাইছেদ শিক্ষা বেণু করে! 
নীলাদ্বর পীতাশ্বর শোভে পরিধানে 
শ্বেতগ্িরি নীলগিরি যেন একস্থীলে ॥ 

অথ পর্যায় । 
৩৬৯। এক স্থানে যদি পুর্বকাঁল ও উত্তর- 

কালক্রমে অনেক বস্তর অথবা! অনেক স্থানে এক 

বস্তুর উৎপত্তি বা! বিধান বর্ণনা! কর! যায়, তাহ! 
ইইলে পধ্যায় নামে অলঙ্কার কহ শিয়া থাকে। 

উৎপত্তি ছওয়ণ স্বয়ং--এবং বিধান কর! অন্য দ্বারা 
এটী বুঝিয়া লইতে হইবে । 

উদাহরণ | 
« চক্ষেতে থাকিয়া ক্ষণ অশ্রুজল৷ 

' ভাসাছল। পয়ে কোলের তল। 
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তথা হতে ক্রমে হয়ে বিগলিত 

পয়োধরে পর্ডি হইল! চুর্ণিভ। 
পরে বলি পথ বাহিয়! বাহিয়া, 

দশাড়াইল নাভি সরোবরে গিয়া ॥ 

একস্থানে অনেকের- যথা 

* যে পুরীতে ভ্রমিয়াছে কামিনী নিচয়, 

চরণে নুপুর পরি-_প্রফুল্পহৃদয় ॥ 

সিংহ ব্যাগে বায়স শৃগাল আদি কত 

জন্তুগণ সে পুরীতে ভ্রমিছে নিয়ভ ॥” 
চারুগাথা | 

অথ পরিরুত্তি। 

৩৭০ | সমান, নতুন অথব। অধিক মুল্যের বস্ত 
দ্বার বিনিময় বর্ণনাকে পরিরত্িি কহে। 

সমানে সমানে যথা 

“ মনে মনে মনোমালা বদল করিয়। 

ঘরে গেলা দোঁছে দৌহ1 হৃদয়ে লইয়া । ” 
বিদ্যাজুন্দর | 

যথা বা 
« অনিত্য শরীর করি বিতরণ 

লভেছে জটায়ু নুক্কৃত রতন 
কাঠ আন ভাই করি সৎকার 

করিব পাখীর শেষ উপকার | * 
এখানে আধিক্য দ্বার বিনিময় হুইয়াছে। 

অথ পরিসংখ্যণ | ূ 

৩৭১। প্রশ্মপূর্বক হউক আর প্রশ্মব্যতিরে- 
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কেই বা হউক কথিত বস্তুটী যদি তহসদবশ বস্তর 
ব্যাবর্তক হয় তাহা হইলে পরিসংখ্যা বলা যায়। 

কথিত বস্ত--অর্থাৎ "উপাদেয়ত্ব রূপে নিণর্ত বস্তু । 
শাক ও আর্থ ভেদে উক্ত ব্যবচ্ছেদ ছুই প্রকার | 

প্রশ্ন পুর্র্বক-_-যথ। 
“কি হয় দেহের চাক ভূষণ? 

যশ হয় ভূষা, নহে রতন | 

কি হয় জগতে অতীব সার? 

বিবেক সার), নহে রাজ্যভার | 

কাহার সেবায় সুখ অপার? 

সতোর সেবায়, নহে রাজার £+ 

এখানে রত্বাদি তিনটী পদার্থের ব্যবচ্ছেদই শব্দগত 
হুইয়াছে। 

অর্থগত ব্যবচ্ছেদ যথা 
«“ বল দেখি কোন বস্ত চাহে সাধু মন? 
সাধু চিত্ত চাহে সদ৷ ঈশ্বর সাধন! 

বল দেখি কোন বস্ত কাম্য ভুমগ্ডলে ? 

অইৈতুকী ভক্তি কাম্য হরি পদতলে ॥” 
সাধুদিশের মন.সর্ববদ] ঈশ্বরসাঁধনাদি প্রার্থন করে, 

ধনাদি অনিত্যবস্ত প্রার্থনা! করে না_স্প$ উল্লেখ না 
থাঁকাঁতেও এখানে ধনাদির ব্যবচ্ছেদটী অর্থগত প্রতি- 

পন্ন হইতেছে | 
অপ্রন্ পূর্বক শব্গত ব্যবচ্ছেদ যখ! 

মজ সেই নিরঞ্জনে বিষয়েতে মজে না 

' পরহিতে বত থাক, অপকার করে না! 
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বিনয় ভূষণ পর, কণ্ঠে হার পরে] না 
দরিদ্রকে দান কর, ধনিশবণে দিও না ॥ * 

এখানে জিজ্ঞাসা নাই অথচ বিষয় প্রভৃতির ব্যবচ্ছেদ 

স্পষ্ট উল্লিখিত রহিয়াছে, অতএব এই ব্যবচ্ছেদ গুলি 

শবগত হইল 
অপ্রশ্বপূর্বক অর্থগত ব্যবচ্ছেদ যখ! 

« ভাঙ্গিতে কলঙ্ক হরি বৈছ্ার্ূপ ধরিলেন 
ভূভার হুরণ জন্য অবতীর্দ হইলেন ॥” 

চিকিৎসাদি জন্ত নহে এই কথার উল্লেখ নাই অথচ 

বুঝাঁইতেছে, এজন্য এখানে চিকিৎসাদির ব্যবচ্ছেদ 

অর্থগত হুইল । 
অথ উত্তর । 

৩৭২। উত্তর* শুনিয়া প্রশ্মের অনুমান করার 
নবম উত্তর। 

উদাহরণ | 
«€ কেমনে থাকিবে শ্যাম আমার আগারে 

স্বামী মোর শিয়াছেন যমুনার পারে । 

আমি একাকিনী বাল শ্বশ্র অন্ধ কাঁণে কালা, 

অতএব ক্ষমা করি যাও স্থানাস্তরে |” 
শীত--কালীম্রজ| 

এই বাক্য দ্বারা সেই গৃহে কৃষ্ণের রজনী যাঁপন 
প্রার্থন। প্রতীত হইয়াছে। 

* প্রশ্মোতরের মধ্যে অন্যের ব্যাবর্তন ঘটিলে তাতপর্য্যের অভাব 
হয় বলিয়। ইহ] পরিসংখ্যা হইতে পৃর্থকৃ। অনুমানে সাধ্য ও সাধন 

এই উভয়েরই নির্দেশ থাকে বলিয়া, ইহ] অনুমানও নহে, এবং 
উত্তরটা প্রশ্নের গ্রতি ছেতৃ' নছে বলিয়া, ইহা কাঁব্যলিঙ্গও হইতে 
পারে না। * 
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অথ অর্থাপত্তি। 

৩৭৩। « ইন্ছুরে দণ্ড ভক্ষণ করিয়াছে ” এই 
কথ! বলিলে, অর্থবশতঃ দণ্ডস্থিত পিষ্টকের ভক্ষণ 
যেমন আঁপনিই আমিয়া উপস্থিত হয়, তন্ররপ 

একার্থ হইতে অন্য প্রকার অর্থের 'আগম হইলে 
যে চমহুকারিত্ব জন্মে তাহার নাম অর্থাপত্ভি। 

উদাহরণ । 

“ জাননা মোদের বল বিক্রেম 

বথা তেই গর্ব শিশুর সম! 

ইন্দ্র ভোর পিতা জিনেছি তায়, 
নর তুই তোরে জিনাকিদায় ।” 

নিবাত কবচবধ | 
অথ বিকল্প । 

৩৭৪। বাস্তবিক বিরুদ্ধ পদাথঘ্বয়ের তুল্য বল 
কপ্পনাদ্বারা এক ক্রিয়াদ্ির সহিত সন্বন্ধ গ্রদর্শ- 

নের নাম বিকপ্পালঙ্কার | 
উদাহরণ 

« অঠ্ভ আসিয়াছে কৌরব বীর, 
ধন“ নম কর অথবা শির! 

প্রাণ ছাড় কিম্বা ছাড়হু মান 

অন্যথা ভোদের নাদেখি ত্রাণ ॥» 
নিবাতকব5বধ | 

* এখানে ধনথঃ ও শিরঃ নআকরণ দ্বারা সন্ধি ও বিগ্রহ এই ছুই 
বিরুদ্ধ বিষয় একবারে লমুপস্ছিত হইতেছে এবং ক্পর্ধাদ্বার ধনুঃ ও 
শিরোনসনরূপ তুল্য বল এখানে প্রকটিতই রহিয়াছে । 
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ব্রাক্ষণকে অথবা দেৰতাঁকে অর্থদাঁন কর” এরূপ 
স্থলে চাতুর্ষ্যের অভাঁববশতঃ অলঙ্কার হইবে ন1। 

অথ সমুচ্চয়। 
৩৭৫। প্রস্তৃত কাধ্যের একমাত্র সাধকসত্ত্বেও 

যে সাধকান্তরের উপাদান তাহার নাম সমুঙ্চয়। 

সমাধি অলঙ্কারে এক কাধ্যের প্রতি সাধক সমগ্র 

থাঁকিলেও কাকতালীয় ন্যায়ে শ্রাহাদিগের আপাত 

বুঝিতে হইবে এখানে সেরূপ নস্ট সমাধি ও জমুচ্চয়ে 

এইমাত্র প্রভেদ | 
উদাহরণ | 

“« একে রাম বীরশ্রেষ্ঠ নানাগুণে গুণী 
তাহুণতে বিজয়া জয়া বিস্ভা দিলা মুনি ৷ 
তাহে ইন্দ্র রথ পাঠাইলা লঙ্কাধামে 
ক্ষান্ত হও, মহারাজ, সীতা দিয়া রামে 1” 

একমাত্র রামের বীরত্বর্ূপ কারণ সত্ত্বেও জয়া 

বিজয়? প্রভৃতি সাথকীস্তরের উল্লেখ দেখা! যাইতেছে 
বলিক়ণ এখানে সমুচ্চরালঙ্কার হুইল । 

অথ সমাধি । 
৩৭৬। দৈবাহুকুল্যবশত হঠাৎ উপায়ান্তরের 

উপস্ফিতিদ্বারা যদি আরন্ধ বিষয়টী অনায়াসে 
সম্পন্ন হয় তাহ! হইলে সমাধি কহ যায় । 

উদাহরণ । 
« হেন বানী শুনি কেধরব মণি 
যুড়িল যেমন চাপে অশনি ! 

খরবাত সহ অমনি বড়ে 

দ্রানব-নগরে উলক1 পড়ে ॥£, 
নিবাতকবঙ্বধ । 

শে 
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উল্কাপাত রূপ দৈবোপায়দ্বার! দাঁনববধরূপ আর্ক 
কার্য্যটী সমাহিত হইতেছে বলিয়! এখানে সমাধি 

নামে অলঙ্কার হইল | 

অথ প্রতীপ। 

৩৭৭। প্রসিদ্ধ উপমাঁনের উপমেয়ত্ব কণ্পন৷ 

অথব। নিক্ষলত্ব জ্ঞাঁপনকে প্রতীপ কহে। 

থম উদাহরণ । 

£ চাদ ছিল জানকী বদন তুল৷ দিতে 
লুকাইলা বরষার জল্ধর-ভিতে । 

নয়ন সদৃশ ছিল কুবলয় দল 
মোর ভাগ্য ভূবাইলা বরিষার জল 
গমনের অনুকারী ছিল হৎসগরণ 
মানস সরসে তারা করিল গমন ॥" 

এখানে চন্দ্রকুবলরাদি প্রসিদ্ধ উপমান গুলির উপ- 
মেয় ভাঁব কম্পিত হইয়াছে। 

দ্বিতীয় উদাহরণ। 

€ কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা 
পদ নখে পড়ি তার আছে কতগুলা । 
কি ছার মিছার কাম ধনুরাগে ফুলে 

ভূরূর সমান কোথা তুরূভঙ্কে ভুলে ॥" 

বিদ্যান্ুন্দর | 

এখানে শশী ও কামধন্বরূপ প্রসিদ্ধ উপমানদ্বয়ের 
নিক্ষলত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে । 
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অথ মীলিত। 

৩৭৮। তুল্য চিহ্বদ্বার! এক বস্তু য্দি অন্য- 

বস্তকে তিরোঁহিত করে তবে মীলিত নামে অল- 

হকার হয়। 

তিরোধাঁয়ক বস্ত কোথাও স্বাভাবিক কোথাও বা 
আগত্বুক হুইয়। থাকে। 

উদাহরণ | 
“রাখার কীজল লেগেছে হৃদয়ে 

লখিতে নারিল কেহ 

চঙ্িদাসে কয় লুকাতে ন1 হয়, 

বলি হারি কালদেহু 1” 
চগিদা ল। 

এখাঁনে দহুজ শ্যামকান্তিদ্বারা কঙ্জলদাগ তিরে+- 
হিত হইয়াছে । 

অথ আামান্য | 

৩৭৯। সদৃশগুণদ্বার। প্রস্তুত পদার্থের সহিত 
অগ্রস্ততপদারের তাদাত্ম্য কথনকে সামান্য কছে। 

মীলিত অলঙ্কারস্থলে উৎকৃষ্ট গুণদ্বার1 নিকুগ্ডণের 
তিরোধান এখানে সেরূপ নহে, এখানে প্ররুতাপ্রকৃত 
ভয়েরই তুল্যগুণ থাঁক। চাঁই। 

উদ্বাহরণ। 
“ কুন্নকুসুম কক কবরীক ভার 
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার 
চন্দনে চরচিত কচির কপুর 
অঙ্গহি অঙ্গ অনক্গ ভাঁর পুর! 
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&াদনি রজনি উজোরল গোরী 
হরি অভিসার রভসরসে ভোরি । 
ধবল বিভূষণ অন্বর বলই। 

ধবলিম কৌমুদী-মিলিতন্ু চলই । 
হেরইতে পরিজন লোচন ভুল 

রঙ্গ-পুতলি কিয়ে রসমীহ ঢুল ॥ 

পূরতি মন্!রথ গতি অনিবাঁর 

“  গুক-কুলকন্টক কি করয়ে পার 1” 
পদকপ্পতরু । 

অথ তদ্গুণ | 
৩৮০। আপনার গুণ পরিত্যাগ করিয়া, 

অন্যদীয় উৎকৃষ্টগণ গ্রহণের নাম তদ্গ৭। 
উদাহরণ । 

“ সখি হে! হেরি দেখসিয়ে ব। 

বলায়ের কাতি শ্যাম অঙ্গে পড়ি 

বিশদ করেছে কি বা।” 
পদাযৃতসমুদ্র | 

শ্রীকৃষ্ণের শ্যামাঁক্গ শ্যাঁমতা ত্যাগ করিয়া বলদেবের 

অঙ্গধাঁবল্য গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া *খানে তদ্গুণ1- 
লগ্কাঁর হইল | 

অথ অতদগুণ। 

৩৮১। উৎকুষ্টগুণবিশিষ্ট বস্তুর সন্নিহিত 

হইয়াও নিকুষ$ণ্ডণবিশিষ্ট বস্তু দি তাঁহার গুণ- 
গ্রহণ ন। করে, তবে অতদ্গুণ নামে অলঙ্কার বল! 

বায়ণ 



পম পরিঃ] অর্থালঙ্কার ! ২৬৯ 

উদাহরণ । 

« কিম্বা উপদেশ না লুয় খল, 
ছিদ্্রিত কলসে থাকে কি জল? 

গঙ্গাজল দিয়া হাজার বার 

ধুইলেও শুদ্ধ নহে অঙ্গার?” 
নিবাতকবচবধ | 

যথা ব। 

«অহে রাজহুংস! তুমি কখন গঙ্গার সিত- 

সলিলে কখন বা কজ্জল সদৃশ যমুনার জলে বিচরণ 
করিতেছ, কিন্তু তোমার শুক্লিমার ত কিছুমাত্র 

তারতম্য দেখিতেছি না; না গঙ্গার শুক্লিমায় অধিক 

শুরু হুইয়াছ, ন। যযুনাঁর নীলিমায় কষ্ঞবর্ণ হইয়া; 
কিছুই যে দেখিতেছি না! 

উৎ্কুফ$গ্ডণ বস্তর সন্নিহিত হুইয়াও হুংসের শুক্রি- 
মার অন্যথ। হয় নাই বলিয়া, এখানে অতদ্গুণ অল- 

স্কার হইল । এবং কাঁরণসন্ত্ে কার্যের অভাব হইয়াছে 
বলিয়$ এখাঁনে বিশেষোক্তিও হইতে পারে | | 

অথ স্থক্ষা। 

৩৮২ । সুন্মমমতিব্যক্তি কর্তৃক আকার অথবা 
ইঙ্গিত দ্বারা বোধ্য যে নুন্মম অর্ধ, কোনরূপ ভঙ্দি- 

ক্রমে তাহার বর্ণনাকে সুন্ষম কহে। 
"উদাহরণ | রর 

“রাজপুজ্রীও নৃপকুমারকে নয়নগোচর করিয়ণ, 

কলভার্থম্বন্যা হুইয়া, শিরস্থিত পদ্ম হস্তে লইলেন ; 
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অনস্তর কর্ণসতযুক্ত করিয়! দস্তদ্বারা ছেদনপূর্বক 

পদতলে নিক্ষেপ করিলেন ॥ পুনর্বার গ্রহণ ও হৃদয়ে 
স্থাপন করিয়। বারৎবার রাজতনয়ের প্রতি সভৃষ্ঃ- 

নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে স্বীয়প্রিয় বয়স্যাগণের 
সহিতন্বস্থানে প্রস্থান করিলেন 17£ 

বেতাল পঞ্চবিংশতি | 

পন্মপুষ্প কর্ণে সংলগ্ন কর! দ্বার! এই বুঝাইল যে 
কন্যা কর্ণাট নগরনিবাসিনী 1 দস্তঘ্বারা ছেদন ও পদ- 

তলে নিক্ষেপ করিয়া এই ব্যক্ত করিয়াছিল যে সে 

দস্তবাট রাজার কন্যা ও তাহার নাম পত্নাৰতী 
ইত্যাদি ইঙ্গিত বোধ্য বিষয় গুলি বর্ণিত হইয়াছে 

বলিয়৷ এখানে সুন্ষম নামে অলঙ্কার হইল । 

অথ ব্যাজোক্তি। 

৩৮৩ । কোন প্রকার ছলদ্বারা উদ্ভিন্ন বিষয়ের 

গোপনকে ব্যাজোক্তি কহে। 

উদাহরণ। 
«ভয় উপজিল দানব গণে 

শরীর ঘামিয়া কাপে সঘনে । 
অআ1ঃ মার মার পামর নরে। 

হেন কহি তাহণ গোপন করে ।”? 

ূ নিবাতকবচবধ । 

এথাঁনে অপত্ন,তি' বলিয়া সন্দেহ হুইতে পারে ন! 

কাঁরণ এখানে প্রকৃত বিষয় অজ্জ্নের বোধগম্য হুই- 
পাছে অপক্নঃতি মলঙ্কারে প্রকৃত বিষয়ের বোধ হয় ন]। 
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অথ ম্বভাঁবোক্তি | 

৩৮৪। গুণক্রিয়াদি বর্ণন দ্বারা প্রাকৃত 

পদার্থের যথার্থ ম্বভাব প্রকাশ করার নাম 

স্বভাবোক্তি। 
উদাহরণ | 

« ক্রোথে রানী ধায় রড়ে জাচল থুলায় পড়ে, 
আলু থালু কবরী-বন্ধন 1 

চক্ষু যুরে যেন চাক হাত নাড়া ঘন ডাক 
চযকে সকল পুরজন ॥” 

বিদ্যাসুন্দর | 

ক্রোধের সময়ে যেরূপ স্বভাব হুইয়! থাঁকে তাহা 
জুন্দররূপে এখানে বর্ধিত হইয়াছে। 

অথ ভাবিক। 

৩৮৫। ভূত অথব। ভাবী কোন অদ্ভুত 

পদার্থের প্রত্যক্ষবদ্র্ণনাকে ভাবিক কহে। 

উদাহরণ । 
*“ এতদিন তোরা সুখেতে ছিলি 

বিষম সঙ্কটে এবে পড়িলি। 

ডাকিছে তোদিকে ভাবি মরণে 

দেখিতেছি আমি দিব্য নয়নে ॥” 
নিবাতকবচবধ। 

দৈত্যগণের ভাবি মরণ প্রত্যক্ষবৎ বর্ণনা করাতে 

এখানে ভাবিক অলঙ্কার হইল। 
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অব উদাঁত| 
৩৮৬। লোকাতিশক় সম্পত্তি বর্ণনাকে উদাত্ত 

৪০ উদাহরণ । 

£€ ভূতীয় গড়েতে দেখে ক্ষত্রিয় সকল 

অস্ত্র শত্ত্রে বিশারদ সমরে অটল! 
চতুর্থ গড়েতে দেখে যত রজপুত 
রাজার পালঙ্ক রাখে যুদ্ধে মজবুত! 
পঞ্চম গড়েতে দেখে যতেক রাহুত 
ভাট বৈসে তার কাছে যাতায়াতে দত ৷ 
ষ্ঠ গড়ে দেখে যত কৌদেলার থান। 
জাঁটা আটি সেই গড়ে যাতে মালখানা | 

সেই গড়ে নানাজাতি বৈসে মহাজন 
লক্ষ কোটি পদ্ম শঙ্্ব সংখ্যা করে ধন ॥ ” 

বিদ্যাহ্ন্দর | 

রাজ? বীরসিংহের লোকাঁতিশয় সম্পত্তি বর্ণিত 

ছইয়াঁছে বলিয়] এখানে উদাত্ত হইল | 

' অন্য প্রকার 4 

৩৮৭। ভাবোদয়, ভাবশান্তি ও ভাবশাব- 

ল্যাদি স্ছলে ভাবোদয়ালঙ্কার প্রভৃতি নামে কথিত 

হইয়া থাকে, এবং উক্ত অলঙ্কার সকল যদি 

পরষ্পরর বিমিশ্রিত হয় তাঁহা হইলে অলঙ্কার- 
সংস্থফি ও অলঙ্কীর-সঙ্কর বলিয়া কথিত হয়। 
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একমাত্র কবিতায় ছুই তিন ব! ততোধিক অল- 
কার যদি স্বস্বপ্রধান ভাবে অবস্থিতি করে 

তাহা হইলে সংস্ষ্টি হয়। ছুই তিন বা ততোঁ- 
ধিক অলঙ্কার একত্র অবস্থিতি করিলে অলঙ্কাঁর 

সন্কর হইয়। থাকে । 
৩৮৮ । খজ্াবন্ধ, গোমুত্রিকাবন্ধ প্রভৃতি 

চিত্রালঙ্কার বঙ্গভাঁষার উপযোগী নহে। এজন্য 

তাহাঁদিগের উদাহরণ প্রদর্শিত হইল ন1। 
প্রশ্ন পুরণ | 

৩৮৯। প্রন্ম পূরণ প্রভৃতি যে সকল কৌশল 
বঙ্গভাষায় দেখিতে পাঁওয়। যায়, তাহার কোন 

একটী বিশেষ অলঙ্কারের মধ্যে পরিগনিত নহে । 

উদাহরণ । 
প্র । 

« গগনে ডাকিছে শিবা হোঁয়। হেয়! করি ৮ 

পুরণ । 
« শক্তিশেলে পড়ে যবে ঠাকুর লক্ষণ 

পর্বত লইয়া যায় পবন-নন্দন । 

শমন বেগেতে গিরি কাঁপে থরহরি 

গগনে ডভাকিছে শিবা হোয়। হোয়া। করি ॥+ 
রসসাগর । 

৩৯০। সাঙ্কেতিক শব্দদ্বারা অথব। একাক্ষর 

কোষোক্ত অর্থযুক্ত অক্ষর বিশেষ দ্বারা ভাব 
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প্রকাশ করা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধঃ সংবৎ প্রভৃতি 
বহুসর প্লণনাচ্ছলে পুর্বতন কবির! সাক্কেতিক শব্দ 
ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন কিন্তু বঙ্গভাষায় সেটা 
নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয় না। 

সাঞ্ষেতিক শব্দ দ্বার! অর্থব্যক্তি যথ। 

* বেদলয়ে খষিরসে ব্রহ্ম নিরূপিল! 

সেই শকে এই গীত ভারত রচিল! 1* 

অন্দদামঙ্গল। 

ইহার তাঁৎপর্য্য এই যে ১৬৭৪ শকে ভারতচন্দ্র অন্নদ- 

মঙ্গল প্রস্তত করিয়াছিলেন । 

অর্থযুক্ত অক্ষরদ্বর1 ভাব ব্যঞ্ন। বিদ্যাসুনরে চৌত্রিশ 

অক্ষর স্তবে যথেষ্ট আছে । এজন্য তাহার উদাহরণ 
প্রদত্ত হুইল না। 

সাঙ্কষেতিক শব্দ দ্বার! পত্রাঁদি লেখ? নিতান্ত অজ্ঞতার 

কার্য, কারণ পত্রিক মধ্যে যত সরল শব্দ ব্যবহৃত হইবে 

ততই মনের তাৰ অনায়াসে অন্যে বুঝিতে পারিবে | 
এজন্য সাঙ্কেতিক শব্দ দ্বার পত্র লেখ? অত্যন্ত অন্থ- 

চিত । 

ইতি কাব্যদর্পণে অলঙ্কার 

পরিচ্ছেদ সমাপ্ত । 
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অঙ্ম পরিচ্ছেদ! 
- কী 

অথ বাঞ্ন। ব্যাপার । 

৩৯১। অভিধারৃত্তি, লক্ষণারৃত্তি ও তাৎপর্য্য। 

রত্তি এই তিনন্টী বৃত্তি আপন আপন অর্থ প্রকাশ 
করিয়া, অন্য আর একটী অর্থ প্রকাশে উপক্ষীণ 
হইলে, সেই অর্থব্যক্ত করিতে যে বৃত্তি স্বীকার 

করা যায়, তাহার নাম ব্যঞ্জন৷ ব্র্ভি এবং সেই 

অর্থনার নাম ব্যঙ্গযার্থ। 
অন্ত প্রকার । 

৩৯২। যেরৃত্তি দ্বার মুখ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও 

তাঁৎুপর্ষ্যার্থ ভিন্ন অপর আর একটা অর্থের বোধ 
হয় তাহার নাম ব্যঞ্জনা বৃর্ভি | 

এই শব্দ ব! এই পদ অমুক অর্থের প্রকাশক হউক, 

বক্তার এইরূপ ইচ্ছাঁময় যে ব্যাপার তাহার নাম বৃত্তি | 

এই ব্যঞ্রনা! রত্তি আপাততঃ দ্বিবিধ--যথ1, শব্দ- 

সন্বন্ধিনী ব্যঞ্রন। ও অর্থসন্বন্ধিনী ব্যঞ্জনা ; তন্মধ্যে শব্দ- 

সন্বন্ধী ব্যগ্রনাকে শাব্দীব্যঞজন! ও অর্থসন্বন্ধা ব্যঞ্জনাঁকে 
আর্বীব্যঞজীন। কহে। 

অথ শাবীব্যঞ&না। 

৩৯৩ । যে-ব্যঞনা বৃতিদ্বারা মুখ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ 
ও তাৎপর্য্যার্থভিন্ন শব্দের অপর আর একটা 
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অর্থের বোধ হয় তাহার নাম শাব্দী ব্যঞ্জন। | 
এই শাব্দী ব্যঞ্জন৷ হুই প্রকাঁর-যথা, অভিধামুল। 

শাবদী ব্যঞ্রনা ও লক্ষণাযুল। শাবদী ব্যঞ্জনা। 
অথ অভিধাঁমুল11 

৩৯৪। সংযোগ বিয়োগাদি দ্বারা অনেকার্থ 

শব্দের একমাত্র অর্থ নিয়ন্ত্রিত হইলে যদ্দার। 
অপরার্থের বোধ হয় তাহার নাম অভিধামুলা 

ব্যঞ্জনা। | 
এই স্ষত্রোক্ত আদিপদে সাহচর্য, বিরোধিতা, 

প্রয়োজন, অন্য শব্দসন্নিধি, দেশ ও কাল বুঝায়। 

উদাঁহরণ। 

“ সশঙ্ৰ চক্রেহরি ” এখানে শঙ্বচক্র সংযোগে হরি 

শব্দে বিফুকেই বুঝাইতেছে কিন্তু শঙ্ চক্রে না থাকিলে 

সিংহ প্রভৃতিকে বুঝাইতে পারিত । “ অশঙ 

চক্র হরি 1৮ এখানেও বিয়োগ দ্বারা তাহাকে বুঝা- 

ইতেছে “ভীমাজ্জ্ন” এখানে ভীম শব্দের সাহচর্য 
বশতঃ ধনঞ্জয়কেই বুঝাইতেছে অর্জুননামক বৃক্ষকে 

রুবাইতেছে না । “কর্ণাজুনি” এখানে বৈরভাব বুঝা- 
ইতেছে বলিয়া কর্ণশব্দে শ্রবণেক্দ্রিয় না বুঝাইয়া 

সুতপুন্রকে বুঝাইতেছে । পল্থাগ্ুকে বন্দনা! করি” 

এখানে প্রয়োজন বশতঃ মহাদেবকেই বুঝাইতেছে 

কাষ্ঠ স্তস্তকে লক্ষ্য করিতেছে না, কারণ কাণ্ঠ স্তস্ভকে 

বন্দন করা কাহারও প্রয়োজন হয় না; “তখন 
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রাম বন্দাবনে দাড়াইয়। ধেনু চরাইতে লাগিলেন ।” 

এখানে প্রকরণ বশতঃ রাম শব্দে দাঁশরথিকে না 

বুঝিয়া বলদেবকে বুঝিতে হুইবে ॥ ইকৈলাসবাসী 
নীলকগ তোমার মঙ্গল ককন 1, এখানে দেশভেদে 

নীলক্ শব্দে শিবকে বুঝিতে হইবে । পরজনীতে 
চিত্রভানু শোভা পাইতেছে” এঞ্জনে কাল বশতঃ 

চিত্রভান্ন শব্দে অশ্িকে বুঝিতে হইবে ইত্যাদি । 

অথ লক্ষণামুল! ব্যঞ্রন1। 

৩৯৫। যে প্রয়োজনের নিমিত লক্ষণা স্বীকার 
করা যায়, সেই প্রয়োজন যদ্দারা সিদ্ধ হয়, 
তাহার নাম লক্ষণামুল ব্যঞ্জন। | 

যেমন “গঙ্গায় ব্রাহ্মণ বাস করিতেছে” এখানে 

অভিধাশক্তি ভগীরথরূুত খাতব্যাপী জলপ্রবাহ- 

রূপ অর্থবুঝাইয়া, বিরত হইলে, এবং লক্ষিত তটাদির 
অর্থবোধ করাইয়। লক্ষণাশক্তি ক্ষান্ত হইলে, যদ্ৰারা 
অতিশয় শীতলত্ব পাবনত্বার্দি বোধিত হইতেছে 

তাহারই নাম লক্ষণামুলা ব্যঙ্জন1। 

যদি কেহ এরূপ তর্ক করেন যে শঙ্গাতট-বাসের 

প্রয়োজনীভূত শীতলত্ব পাবনত্বাদির প্রয়োজন কি? 

এবং ভৎপররে যদি আর একজন জিজ্ঞাসা করেন ষে 

তভাহাঁরই বা প্রয়োজন কি]? এইরূপে উত্তরোত্তর 

প্রয়োজন জিজ্ঞীসিত ও সিদ্ধাস্তিত হইলে অনবস্থা- 
ভ্ভ 
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পত্তি উপস্থিত হয়, এবং উক্ত অনবস্থা মূলপ্রয়ো- 
জনের ক্ষতিকারিণী হুইয়৷ উঠে। 

তটাদি যদি .লক্ষণাশক্তির বিষয়ীভূত হুইল তবে 
শীতলত্ব পাবনত্বাদি লক্ষণার বিষয়ীভূত না হয় 
কেন? ইহার উত্তর এই যে শীতলত্ব পাবনত্বরূপ 

প্রয়োজনের সনি লক্ষণার কোন সম্বন্ধ নাই, কারণ 

আলঙ্কারিক শিরোমণি মহামহোপাধ্যায় সম্মট ভউ 

বলেন যে «“বিশিষ্টে লক্ষণা হইতে পারে না ১ তবে 

লক্ষিত বিষয়ে যে কিছু বিশেষ থাকিবে সেই বিশেষ 

বুঝাইতে ব্যঞ্জনার প্রয়োজন সুতরাঁৎ লক্ষণামুল। 

ব্যঞ্জনা ব্যতীত টের বিশেষ গুণ যে শীতলত্বাদি 

তাহা কিরূপে ব্যক্ত হইতে পারে । 

অথ আর্ধীব্যঞ্রন।। 

৩৯৬ | বক্তা, বোদ্ধব্যবিষ, বাক্য, অন্যসন্নিধি, 

প্রস্তাব, দেশ, কাল, কাকু ও চেষ্টাদ্দির বৈশিষ্ট্যব- 
শতঃ যে রুন্তি অন্য অর্থ প্রকাশ করিয়। দেয়, তাহার 

নাম আর্ীব্যঞ্জন। বৃত্তি | 

ব্ত-বৈশিষ্টয যখা। 

* সখিরে ! 

এই নিরজন কুঞ্জবন ! 
আইলে কেরে বোলো করিতে গমন | 

আমি সখী-সোহাগিনী, জননীর আদরিণী, 
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কেমনে কালিয়! হেখ।] করি নান1 ছল 

বেড়াইবে গলে দিয় ধড়ার আচল ।” 

এখানে বক্-বৈশিষ্যবশতঃ ব্যঞ্রনারত্তি দ্বারা 

এইটী বুঝাঁইতেছে যে আজি এদিকে রুঞ্চ আইলে হে 
সখি তুমি ছাড়িয়! দিও না কারণ আজি নির্জন কুঞ্জে 
আমিতে পাইয়াছি। 

বাখৈশিষ্টয যথ]। 

“ ছুওন] ছু'ওনা শ্যাম আমরা কুমারী 

পথ ছাড়ি দেহ কুঞ্জে যাব গিরি-ধারি। 

পথে একাঁকিনী পেয়ে সম্মুখে আসিয়৷ ধেয়ে, 
কি কর কি কর অহ্ে শ্যাম নটবর ! 

হেরিয়া তোমার ভাব কাপিছে অস্তর ॥৮ 

এখানে ব্রজকুমাঁরীদিগের বাগ্ভঙ্গীদ্বারা এইলী 
বুঝাইতেছে যে আমাদিগকে একাকিনী পেয়ে যদি 

স্পর্শ কর তাঁহ1 হইলে আমর! কৃষ্ণস্পর্শ হুখলাভ করিয়া! 
চরিতার্ত1 লাঁভ করিব অতএব ছে কুষ্ণ আমাদিগকে 

স্পর্শ কর 
অন্যসন্নিধি-বৈশিষ্ট্যবশতঃ--যথা 

«নিশ্চল বিসিনী-পত্র-মাঝে 

প্রিয়সখি স্পন্দহীন বলাকা বিরাজে। 

যেন মরকতগায় শুভ্র শশী শোভা পায়, 

নয়ন মেলিয়। তুমি দেখলে সঙ্জনি ! 

পুষ্পিত হয়েছে তাঁহে মলীপুজ্পবনী ॥ ৮ 
কোন গ্োোপী নিকটবত্বর্শ কৃ্কে লক্ষ্য করিয়! 
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আপনার প্রিয়সধীকে ভঙ্গীক্রমে এইটী বলিতেছে যে 
বলাকা যখন নিম্পন্দভাঁবে পদ্মপত্রে উপবিষ্ট রহিয়াছে, 
তখন এবন অবশ্ঠই জনশুন্ত, অতএব হে কৃষ্ণ তুমি এই- 
স্থানে অভিসার করিও । এখানে স্থাননির্জনত্বরূপ 

বাঙ্যার্থ-বৈশিষ্টা লক্ষিত হইতেছে। 
অথ কাকু । 

৩৯৭। শোক ভয়াদি দ্বার কগগ্বনির যে 

বিকার তাহার নাম কাকু । 
উদাহরণ | 

ভ্রমরের গণগণি কোলিলের কুহ্ধবনি, 

মরমে পশিছে যেন শাণিত অশনি 

আর কিসে বাচিলো শ্বজনি ? 

রসাল বকুল কুল হানিছে নয়নে শুল 

গন্ধফলী হাঁসিতেছে বিকাশি বদন) 

আমনিবেনা ত্রজের রতন? 

এ ছেন বসস্ত সখি করিছে গমন? 

এখানে স্বরবিকার দ্বারা এই বাক্ত হইতেছে যে 

বসন্ত যাইতেছে কৃষ্ণ অবশ্যই আঁসিবেন | 
চেফী-টবশিষ্য যথা 

*€ ব্রজবীরে হেরি রাই হয়ে আনন্দিত 

হাসি মুখে লীলাপঘ্ব করিলা যুদ্দিত ।” 
লীলাঁকমল মুদ্রিত করিয়া শ্ারাধ। সন্ধ্যাঘময়ে গমন 

সঙ্কেত করিলেন অতএব এখানে ব্ঞ্রন1 দ্বার। এইটা 
ব্যক্ত হইতেছে যে ছে জীরুফণ সন্ধ্যাসময়ে নিকুর্জে আগ- 
মন করিও । 
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অথ তাৎপর্যারত্তি | 

৩৯৮। বেরৃত্তি দ্বারা পদাথ-পরম্পরার অন্বয় 
বোধে সমর্থ হওয়া যায় তাহাকে তাৎপর্্যাখ্য- 

রত্তি কহে। 

ইতি কাঁব্যদর্পণে ব্যঞ্জনা ব্যাপার নামক 

অষ্টম পরিচ্ছেদ । 

অথ নবম পরিচ্ছেদ! 
_শ্বীশী 

অথ ধ্বনি গুণীভুত ব্যঙ্গ্যাখ্য কাব্য ভেদ | 
অথ ধনি। 

৩৯৯। গ্বনি ও গুণীভূত ব্যঙ্গ্য ভেদে কাব্য 

ই প্রকার। তন্মধ্যে বাচ্যার্থ হইতে ব্যঙ্গযার্থটী 
অধিক চমহুকাঁরকাঁরী হইলে ধনি কাব্য কহ। যায়। 

ইহ] বসনার্ত কাঁমিনী-বদন-সৌন্দর্য্যবৎ গ্রঢ় থঁকি- 
সাও চমত্কার সম্পাদক হয়। 

উদাহরণ । 

“« বিশেষনে সবিশেষ কহিবারে পারি 

জানহ পতির নাম নাহি ধরে নারী । 

গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত 

পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত। 
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পিতামহ দিল! মোরে অন্পূর্ণণ নাম 

অনেকের পতি তেই পতি মোর বাম। 

অতিতবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ 
কোন গুণ নাইত্ার কালে আগুণ ! 

কু কথায় পঞ্চমুখ কগভরা বেষ 

কেবল আমার সঙ্গে ছন্দ অহর্নিশ |” 
অমদামঙগল। 

এখাঁনে স্পফী দেখ। যাইতেছে যে বাচ্যার্থ হইতে 
ব্ঙ্গযার্থটী অধিক চমণ্কারজনক সুতরাঁৎ এটী ধনি- 
কাব্য হইল । 

অথ ধনিভেদ। 

৪০০ | উক্ত ধনি দ্বিবিধ_-যথ| লক্ষণাঁমুলধনি 
ও অভিধামুলপ্ধনি। তন্মধ্যে অভিধাঁমূলপ্বনি ছুই 

প্রকীর-বথ। অবিবক্ষিতবাচ্য ও বিবক্ষিতাঁন্য- 

পরবাচ্য | এই অবিবক্ষিতবাচ্য আবার দ্বিবিধ__ 

যথা অর্থান্তর-সৎক্রমিত বাচ্য ও অত্যন্ত তিরস্ফৃত 

বাচ্য । 
ইহাদিগের লক্ষণ ও বিবৃতি কর্রবার তত প্রয়োজন 

নাই কারণ, বঙ্গভাঁষাঁয় ইহাদিগের উদাহরণ প্রায় 

লক্ষিত হয় না এই জন্য দিউ.মাত্র দেখান গেল। 

অথ গুণীভূত ব্যঙ্গ্য। 

৪০১। যেখানে ব্যজ্যার্থ হইতে বাচ্যার্ধের 
চমহুকারিতা। দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ ব্যঙ্গ্যা- 
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ধের অতিরিক্ত কোন চারুতা লক্ষিত হয় না, 
তথায় গুণীভূত ব্যঙ্গ্য নামক কাব্য হইয়া থাকে । 

উদাহরণ । 

“ হুইয় লুন্ধ হেম মৃগ তৃষ্ণায় 

যবে ধাইলাম ছাড়িয়া! সীতায় । 

রামত্ব পেয়েছি নিশ্চয় তখন) 

এখন বনেতে করিগে ভ্রমণ ॥ + 

এক ব্রাশ্ষণ লাঙ্গল চালাইত সে হঠাৎ স্বর্ণলাীভ রূপ 

সবগতৃষ্ণায় মুগ্ধ হইয়া লাঙ্গল দণ্ড ঘে সীতা তাহা? পরি- 

ত্যাগ করিয়) এই কবিতাটী পাঠ করিতেছে এখানে 

“ রামত্ব পেয়েছি ৮» এ বাক্যটীর উল্লেখ ন। থাকিলেও 

বাচ্যার্ের চমণ্কারিতা দ্বার এরূপ ভাবী সহজেই 
বুঝা যাইত সুতরাঁং উক্ত ব্যঙ্গ্যার্থটী গুণীভূত হইল, 
এজন্য এখানে গুণীভূত ব্যঙ্গ্য নামক কাব্য হইল । 

ইতি কাব্যদর্পণে ধ্বনি গুণীভুত ব্যঙ্গ্য নামক 
নবম পরিচ্ছেদ । 



[ ২৮৪ ] 

দশম পরিচ্ছেদ ! 
সবীী 

অথ নাটক পরিচ্ছেদ | 

৪০২। ধ্বনি ও গুণীভূত ব্যজ্যরূপে কাব্যের 
ছুই প্রকার ভেদ বলিয়া, সংগ্রতি দৃশ্তযত্ব ও শ্রব্যত্ব- 
রূপে কাব্যের আর ছুই প্রকার ভেদ নিরূপিত 

হইতেছে । 
৪০৩। অভিনয়যোগ্য যে কাব্য তাঁহার 

নাম দৃশ্যকাঁব্য। নটাদি দ্বারা রাম যুখিষ্িরাদির 

রূপ আরোপিত হয় বলিয়া ইহার অন্যতর নাম 

রূপক | 
অথ অভিনয়। 

৪০৪ রাম যুধিহ্টিরাদির অবস্থা অর্থাৎ 
সাধন্ম্যের যে অনুকরণ তাহার নাম অভিনয়। এই 
অভিনয় চতুর্বিধ যথা__আঙ্দিক, বাঁচিক, আহার্ষ্, 
ও সাত্ত্বিকাভিনর । 

অথ আঙ্গিকাঁভিনর | 

৪০৫ শরীর দ্বার। নিম্পাদ্য যে অভিনয় 

তাহার নাম আঙ্গিক অভিনয় । 

অথ বাচিকাভিনয়। 

৪০৬। বাক্য দ্বার নিম্পাদট যে অভিনয় 

তাহার নাম বাচিক অভিনয়। 
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অথ আহার্যযাভিনয় | 

৪০৭ | বেশ রচন! দ্বার নিষ্পাদ্য যে অভি- 
নয় তাহার নাম আহাধ্যাতিনয়। 

অথ সান্বিকাভিনয় | 

৪০৮। স্তত্ত স্বেদাদি সত্ৃগুণ সম্ভূত অভি- 
নয়ের নাম সাত্তবিক অভিনয় । 

অথ নাটক বিভাগ । 

৪০৯। বঙ্গভাষাঁয় নাটক তিনপ্রকার-_যথা, 
নাটক, প্রকরণ ও প্রহসন । 

অথনাঁটক। 

৪১০। কোন প্রখ্যাত বৃত্তান্ত যদি বিলা, 

অভ্যুদয় ও ধৈর্্যগাত্তীর্ধ্যাদি নায়ক গুণসমুহে 
অলঙ্ক ত হয় ও সেই রৃত্বান্তে যদি দিব্য অথব! 

দিব্যাদিব্য কোন প্রখ্যাত বংশ ধীরোদাত্ রাজধি 

নায়ক হন তবে তাহাকে নাটক কহে। নাটকে 
পাচের কম ন1! হয় ও দশের অধিক ন! হয় এরূপ 

অঙ্ক থাকা আবশ্যক এবং সুখ ছুঃখাঁদি নানা রস 
নিরন্তর বিচরণ করিবে । আদ্য অথব। বীররস- 

প্রধান ন। হইলে নাটক হয় নাঃ অন্যান্য যে 

সকলরম নাটকমধ্যে সন্নিবেশিত হইবে তাহারা 

এ ছুই প্রধান রসৈর অঙ্গ বলিয়া! পরিগণিত হইবে; 
চারি অথবা পাঁচজন প্রধান ও বুদ্ধিমান লোক 
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কার্য্যব্যাপূত থাকিবেন। অঙ্কগুলি ক্রমে ছোট 
হইয়া আসিবে কারণ, অঙ্কগুলি ক্রমে বড় হইলে 
শ্রোতৃবর্গের শ্রবণে উৎসাহ জন্মে না বরং বিরক্তি- 
কর হইয়া উঠে: উপসংহার কালে অদ্ভুঁতরস 
বর্ণিত হইলে নাটক সর্ধাঙ্গ সুন্দর হয়, এই জন্য 

প্রাচীন কবির! নাটকের উপসংহার কালে অদ্ভুত 

রস বর্ণন করিয়া! গিয়াছেন। 
প্রখ্যাত বৃতান্ত--যথ, রাঁমচরিতাঁদি । দিব্য নারক 

যখা_শ্রীরুঞ্ণচ | যিনি দেবতুল্য হুইয়াঁও নরাভিমানী 

তীঁকে দিবাদিব্য বল যায়-যথ! শ্রীরামচক্দ্র | রাজর্ষি 

যথা-ছুষ্যন্তাদি | 

অথ অঙ্কলক্ষণ | 

৪১১। নাটকের এক একটী বিভাগকে অঙ্ক 
কহে। অস্কে বর্ণিত নাঁয়ক-চরিত্র প্রত্যক্ষবণ 

প্রতীয়মান হইবে, শব্দার্থগুলি বিশদ হইবে ও 
অনাবশ্থক কার্যের উল্লেখ থাকিবে না কিন্ত 

আবশ্যক কার্ধ্য বিবিধ প্রকার হইলেও তাহার 
উল্লেখ থাকিবে এবং অধিক পদ্য থাকিবে না। 

আবশ্যক কার্যের বিরোধ অঙ্কমধ্যে গুশ্ফিত হইলে 
দুষণাবহ হয়। 

দূরাঁহ্বাঁন, বধ, যুদ্ধ, রাজ্য দেশাদির বিপ্লব, ভোজন, 

স্ত্যু, দন্তচ্ছেদ, নখচ্ছেদ প্রভৃতি ব্রীড়াীকর বিষয়, নগরাদি 
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রোঁধ, অশ্বারোহণ, গজারোহণ, নোৌঁকাঁপরিচাঁলন ও 
নদীন্নান প্রভৃতি বিষয়গুলি অস্কমধ্যে বর্ণনীয় নহে; 
অঙ্কের সমাপ্তিকাঁলে দেবী ও পরিজন প্রভৃতি সকলেরই 
প্রশ্ছান বর্ণনা আবশ্যক | 

অথ গর্ভাঙ্ক। 

৪১২। জুত্রধারাচরিত মঙ্গলাচরণ দ্বারা অল- 

কৃত ও নায়ক নিষ্পাদ্য প্রধান প্রধান প্রয়োজন- 

বিশিষ্ট অঙ্কমধ্যে প্রবিষ্ট বে অঙ্ক তাহার নাম 

গর্ভাঙ্ক। 
অথ রচন? পারিপাট্য । 

৪১৩। প্রথমে পূর্ধরক্গাদি পরে সামাজিক- 
স্থাপন তদনন্তর ভার প্রশংস! করিয়। তৎ- 

পরে সুত্রধারের কর্তব্য মঙ্গলাঁচরণণদির উল্লেখ 

করিবে ও মেই সঙ্গে কবিরও নামাদি ব্যক্ত 

করিবে। 
অথ পুর্ববরঙ্গ | 

৪১৪। অভিনেতব্য বিষয়গুলি বর্ণন করিতে 

যদি কোন বিশ্ব ঘটে এই আশঙ্কায় সেই ভাবি- 
বিশ্ব বিনাশার্থ কুশীলৰ আসিয়া প্রথমে সাঁমা- 
জিক সমীপে যে মঙ্গলাচরণ করেন তাহার 
নাম পুর্বর্গ। পুর্ধবরজ্জ বিশ্ব-বিনাশে অক্ষম 

হইলেও অনেকে নান্দী রচনা করিয়া থাকেন, 
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অথ নান্দী। 
8১৫। আঁশীর্বচনে সংযুক্ত অথব৷ দেবা- 

দির স্তৃতিগানে অলঙ্কৃত যে মঙ্গলাচরণ তাহার 

নাম নান্দী। 
নান্দ্যস্তর কর্তব্য । 

৪১৬ । পুর্বরঙ্দের উল্লেখ করিয়া সুত্রধারের 

ক্ষীন্ত হওয়। উচিত, কাঁরণ সেই অবপরে স্থাপক 

প্রবিষ্ট হইয়া দ্বশ্য কাব্যের সংস্থাপন করিবেন 
আধুনিক নাটকে স্থাপকের তত প্রয়োজন হয় না 
বলিয়া, একমাত্র সুত্রধার দ্বার! পূর্ববরঙ্গাদি সকল 
.কাধ্যই অম্পন্ন হইয়া থাকে । 

এই সকল কার্্যের পর স্থত্রধার কাব্যার্থ,ব্যগ্রক অতি 

সুমধুর কবিত। দ্বার! সামাঁজিকদিগের চিত্তরঞ্জন করি- 

বেন কিন্ব। কোন খু বিশেষকে অবলম্বন করিয়ণ, না 

দ্বার! একটী গান করাঁইবেন | তৎপরে প্ররোচনার 

অন্বষ্ঠান অতীব প্রয়োজনীয় । 
অথ প্ররোচন]। 

৪১৭। যাহার অনুষ্ঠান দ্বারা অভিনয় দর্শনে 

সামাজিকদিগের গ্ররর্তি জন্মে তাহার নাম 

প্ররোচনা । 
অথ প্রস্তাবনা । 

৪১৮। নট্টা, বিদূষক অথবা পারিপাশ্বিকি 
যেখানে সুত্রধারের সহিত মিলিত হইয়া! প্রক্কত 
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প্রস্তাব বিষয়ক কথোপকথন করেন সেই স্থলের 

নেই প্রস্তাবকে প্রস্তাবন৷ কহে; নাট্যজ্ঞ পণ্ডিতের! 
ইহাকে আমুখ বলিয়াও উল্লেখ করিয়া! থাকেন । 

পারিপার্থ্িক স্থৃত্রধারের অন্ুচর এবং পারিপাীর্থিক 
অপেক্ষা নটের পদ অপেক্ষাকৃত ন্যুন। 

অথ প্রস্তাবন। প্রভেদ | 

৪১৯। কথিত প্রস্তাবন। পঞ্চ প্রকার, ষথ।__ 

উদ্ঘাত্যক, কথোদ্ঘাত, প্রয়োগাতিশয়, প্রবর্তক 
ও অবলগিত। 

অথ উদ্যঘাত্যক। 
৪২০। অন্য কোন ব্যক্তির কথা শুনিয়। 

অন্যরূপ অর্থ প্রতিপাদন পুর্ববক যেস্থানে পাত্রের. 
প্রবেশ সংসিদ্ধ হয়, ' তথায় উদ্ঘাত্যক নামে 
প্রস্তাবন। হইয়া থাকে । 

উদাহরণ । 

“ পরিয়ে সেই ছুরাত্মা কুরগ্রহ্থ সম্পূর্ণমগ্ডল চন্দ্রকে 
বলপুর্বক অভিভব করিতে ইচ্ছা করিতেছে-____” 

স্থাত্রধারের এই অর্ধোক্তি মাত্র শুনিয়! নেপখ্য হইতে 
চাঁণক্য কহিলেন « আঃ আমি জীবিত থাকিতে ক্রু,র 
আগ্রহবিশিষ কোন ছুরাত্বা পূর্ণরাজ্যবিশিষ্ট চন্দ্র- 
গুপ্তকে অভিভব করিতে ইচ্ছ। করিতেছে ?” 

এখানে অন্ত ব্যক্তির অর্ঘোক্তির ভাব অর্থাস্তরে 

পর্যবসিত করিয়। নাট্যোক্ত পাত্রের প্রবেশ হইয়াছে 
এজন্য এটী উদ্ঘাত্যক প্রস্তাঁবন1 হইল | 

ম 
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অথ কথোদঘথাত | 

৪২১। যে স্থলে সুত্রধারের কথা শুনিয়৷ 

অথবা! তহ্ক্ত বাক্যের মর্খগ্রহণ করিয়। পাত্র 
প্রৰিষ$ হয়ঃ তথায় কথোদ্বাত নামক গ্রস্তীবন। 

হইয়া থাকে । 
উদাহরণ । 

“সুত্র । জগদীশ্বর অভিমুখ হইলে দ্বীপাস্তর 
কিশ্বা সাগরের মধ্যভাগ হইতেও অভিমত বস্তু আনা- 

ইয়। প্রদান করেন ।” 
রত্বাবলী। ৮» 

এখানে স্বত্রধারের এই কথামাত্র শ্রবণ করিয়! 

যৌঁশন্ধরায়ণের প্রবেশ সম্পন্ন হইয়ীছে। অর্থাৎ এই 

কথ। মাত্র শ্রবণ করিয়া যৌগন্ধরায়ণ নেপথ্য হইতে 
বলিয়া উঠিল “হী ইহাতে আর সন্দেহ কি? দেখ 

কোথায় সিংহলেশ্বর-কন্তার সমুদ্রে যান ভঙ্গ এবং 

কোধায়ই ব! সেই কন্যার এই স্থানে আনয়ন--”হত্যাদি। 

অধথপ্রয়োণাতিশয় | 

৪২২। বদি একরপ প্রয়োগ করিতে করিতে 

সেই সঙ্গে আর একপ্রকার প্রয়োগ প্রযুক্ত হয় 
এবং সেই প্রয়োগ অবলস্বন করিয়া পাত্র-প্রবেশ 

সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে প্রয়োগাতিশয় নামে 

প্রস্তাবনা হইয়৷ থাকে। 
যেমন কুন্দমালায় স্ৃত্রধার নৃত্যপ্রয়োগের নিমিত্ত 

আপনার ভাধ্যাকে আবন্বান করিতে খিক! প্রয়োগ- 
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বিশেষ দ্বার! সীত ও লক্ষণের প্রবেশ স্থচনা। করিয়া 

আত্মপ্রয়োগকে পরিপুষ করিয়! লইল। 

অথ প্রবর্তক । 

৪২৩। যেখানে বর্তমান সময় অবলম্বন 

করিয়। সুত্রধার বর্ণনীয় ৰিষয়ের বর্ণন করেন এবং 
নেই বিষয় অবলম্বন করিয়। পাত্রের প্রবেশ সম্পন্ন 

হয়, তথায় প্রবর্তক নামে প্রস্তাবনা হইয়। থাকে। 

উদ্দাহরণ স্পট কারণ নাটকে সচরাচর এইরূপ 
প্রস্তাবনাই পরিদৃষ্ হইয়া থাকে। 

অথ অবলগিত | 

৪২৪। যেখানে একত্র সমাবেশ অর্ধাছু 

সদৃশোদ্ভীবন হেতৃ পাত্র প্রবেশ প্রসাধিত হয়, 
তথায় অবলগিত নামে প্রস্তাৰনা হইয়। থাকে । 

উদাহরণ। 
সথত্র। বেগবান্ সারঙ্গদ্বারা রাজর্ষি দুম্বস্ত যেমন 

বিমোহিতচিত্ব হুইয়াছিলেন তোমার গানে আমি 

সেইরূপ বিয়ুগ্ধ হইয়াছি 1” 
শকুভল। | 

এই কথ শুনিয়াই রাজ হুম্স্তের প্রবেশ সম্পন্ন 

হুইয়াছে। 
এই পাঁচ প্রকার প্রস্তাবনার মধ্যে কোন একটী 

প্রস্তাবন। দ্বার! হথত্রধার সামাজিকগণের চিত্ত বিনো- 
দন করিয়। প্রকৃত প্রস্তাবের উল্লেখ টা রজস্ছল 
হইতে অন্তর্থিত হইবেন | 
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এই নাটকীয় ইতিরত্ত দ্বিবিধ-যথা আধিকারিক 

ইতিবৃত্ত ও প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্ত | 

অথ আধিকারিক । 

৪২৫ | যদি রামাদি কোন দ্িব্যাদিব্য নায়ককে 

অবলম্বন করিয়া নাটক বিরচিত হয় এবং 

তাহাতে যদি কেবল উক্ত নায়কাদির চরিত 

বর্ণেত হয় তাহা হইলে তাহাকে আধিকারিক 

ইতিবৃত্ত বলা যায়। যেমন রামাভিষেকে রাম- 

চরিত। 
অথ প্রাসঙ্গিক 

৪২৬। যে চরিত বর্ণিত হইলে উক্ত আধি- 
কারিক ইতিবৃত্ত পরিপুষ্ট হইয়া উঠে তাঁহার নাম 
প্রাসঙ্গিক ইতিরত্ত। যেমন সুগ্রীব চরিত। 

এই ছুই প্রকার ইতিরত্তের মধ্যে যে ইতিবৃত্ত নায়ক- 

সব্বন্ধে বা রসসহ্বন্ধে প্রতিকূল বলিয়া বোধ হইবে তাহ। 

কবির পরিহার কর] কর্তব্য কিম্বা অন্ত প্রকার করিয়া 

বর্ণন করা বিধেয় | যেমন উদাত্ত রাঘবে ছদ্মবেশঘ্বারা 
বালিবধ নায়কের পক্ষে প্রতিকূল বলির! কবি পরিহার 

করিয় শিয়াছেন । এবং এ বালিবধ মহাঁকবি ভবভূতি 

বীরচরিত নামক নাঁটকে অন্ত প্রকার করিয়ণ বর্ণন করিয়া 
গিয়াছেন। ষে সকল বিষয় মাসদ্বয়ে কিম্বা বৎসর দ্বয়ে 

'নিষ্পাদ্য সেই সকল বিষয় নাটকে চারিদণ্ডের মধ্যে 

অভিনীত, হইলে দৃষণাবহ হয় ন1| 
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অখ নাটকত্ৃত্তি। 

৪২৭। নাটকে রসপুষ্টির নিমিত্ত চারিটা বৃত্তি 
ব্যবহৃত হয়; সেই চারিটী বৃত্তির নাম যথ।-_ 
কৌশিকী, সাত্বতী, আরভ্টী ও ভারতী । আদ্য- 
রস বর্ণিত হইলে কৌশিকী ; বীরে সাত্ৃতী, 
রৌদ্রে আরভ'টী, ও বীভৎদরসে ভারতীবত্তি ব্যব- 
হৃত হইয়া! থাকে। 

অথ কোৌঁশিকীরৃত্তি। 
৪২৮। যেরত্তি অতি মনোহর আীজনোচিত 

ভূষণে ভূষিতা, রমণী-বহুলা নৃত্যগীতাদিতে 

পরিপুর্ণা, ও উপতোগাদি বিবিধ বিলাসযুক্ত! 
তাহার নাম কৌশিকীবৃত্তি। 

অথ সাত্বতীরৃতি ৷ 

৪২৯ । যেরৃতি দ্বার! শোঁয্য, দান, দয়া ও 

আর্জব প্রভৃতি বীরোচিত বিবিধ গুণান্বিত৷, 
আনন্দ বিশেষোন্ভীবিনী, সামান্য বিলানযুক্তা, 
বিশোকা ও উৎসাহ বর্ধিনী বাগ্ভর্জী নায়ক 
কর্তৃক প্রযুক্ত হয় ( অর্থাৎ শক্রর প্রতি ) তাহার 
নাম সাত্ৃতী রত্তি। 

অথ আঁরভটী। 

৪৩০। মায়া, ইন্দ্রজাল, সংগ্রাম ক্রোধ, 

আঘাত ও বন্ধনাদি বিবিধ রৌন্রোচিত কার্য্য- 
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জড়িত ষে বৃত্তি তাহার নাম আরভটী রৃত্ভি। 
নাটকরৃততি প্রধান রসের অজস্বরূপ রৌদ্ররস বর্ণনা 
ক্ছলে এই রৃত্তির প্রতি দৃর্টি রাখিতে হয়। 

অথ ভারতীরতি। 

_.৪৩১। সাধুভাষ! বহুল! বৃত্তির নাম ভারতী 
রৃত্তি। বীভৎ্সরস বর্ণনস্থলে ইহা ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে। 

অথ সম্বোধন বিবরণ । 

৪৩২। নাটকে নহ্বোধনের নিয়ম আছে; 
ব্যক্তি বিশেষ ব্যক্তি বিশেষকে যেরূপে সম্বোধন 

করিবে তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে। 
ভৃত্যগণ রাজাকে “স্বামিন্, দেব' বলিয়া ঃ অধম- 

লোকেরা “ভট” বলিয়া; রাজর্ষিগণ ও বিদৃষক "বয়স" 
বলিয়া; খবিগণ ণরাঁজন্্* অথব। অপত্যপ্রত্যয়সিদ্ধ পদ 
ঘ্ারাঃ যেমন, রাম স্থলে “দাশরথে * হুম্মস্ত স্কুলে 

*পোরবযুধিকির ্ছলে “পাঁগুব'; ইতর লোঁকেরা রাজাকে 
«আর্ধ্য” বলিয়?, ও বিপ্রণণ অপত্ার্থ প্রতায় দ্বার। 
অথবা নামোলেখ পূর্বক সপ্বোধন করিবেন | 

রাজ বিদুষককে নাম দ্বার! অথব] “বয়ন্য” বলিয়!; 
নটী ও স্থত্রধার পরস্পর “আর্য ও “আর্য” বলিয়া); 

স্বত্রধার পারিপার্থিককে “ভাব” বলিয়া]; আত্ম-সদ্বশ 
ব্যক্তিকে সমকক্ষ ভদ্র লোকে “ৰয়স্য' বলিয়। ; মধ্যম 

প্রকৃতির লোক সমকক্ষকে 'হুংহো” কিবা! “হংহে] অমুক 
বলিয়া? সম্বোধন করিবে । 



১০ম পরিঃ] সম্বোধন বিবরণ । ২৯৫ 

অধম লোকের! অমাত্যকে 'আব্য? বলিয়।। ব্রাঙ্গণগণ 

অমাত্যকে 'অমাত্য” কিশ্বা “সচিব বলিয়া; সাধারণে 

দেবর্ধিকে 'ভগবন্” বলিয় ; যে রাজ রী স্ৃত তীহ্থাকে 
'আতুম্মন্ট বলিয়া! এবং তপন্থীকে পণ্ডিতগণ “সাধে? ও. 
প্রশান্ত বলিয়! সম্বোধন করিবেন | 

শিষ্যপণ আঁচার্বাকে উপাঁধ্যায় বলিয়া; এবং 

পুজ্যব্যক্তিকে শিষ্য ও অন্যান্য ব্যক্তিরা বিশিষ্ট অম্মান- 
স্চক যে কোন সম্বোধন দ্বার সম্বোধন করিবেন । 

যুবরাঁজকে “ভর্ভৃদাঁর” বলিয়!; অধমলোঁকের। রাজ- 

কুমাঁরকে “সৌম্য” ও “ভঙ্” বলিয়া; এবং প্রজাবর্গ 

রাঁজকুমাঁরীকে 'ভর্ভদারিকে' বলিয়া সম্বোধন করিবে । 
অন্যান্য রমণীগণ শ্বশুরকে 'আর্য”শ্বজকে আর্ব্যেঞ 

ও স্বামীকে আর্ধ্যপুভ্র বলিয়।; এবং উক্ত কামিনীগণ 
নিজ সখীকে ও আত্মসদৃশ সত্রীগণকে “হল?” (্থ্যা ল1) 
বলিয়া! সমাহ্বান করিবে। 

যাহার] পাষণ্ড তাহাদিগকে তৎ্কাল-প্রচলিত 

বাগ্বিশেষ দ্বারা সম্বোধন করিবে; যেমন কাপালিক, 
ভগ্ু ; এবং কর্ম, বিদ্যা ও জাত্যহ্বসারে আর আর ব্যক্তি- 
দিগকে সমাহ্বাঁন করিবে। 

অথ প্রকরণ । 

৪৩৩ । আদ্যরস-প্রধান অথচ ধীরপ্রশান্তক 

কবি-কর্পিত ষে লৌকিক ইতিবৃত্ত তাঁহার নাম 
প্রকরণ। 

লেঁকিক ইতিবত্ত অর্থাৎ পুরাণ প্রসিদ্ধ নছে। 
ব্রা্ষণ, বণিক্ও অমাত্যগণকেই প্রায় ইহার নায়ক 
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হইতে দেখব যাঁয়। ব্রাক্ষণ নায়ক যথা--য্বচ্ছকটিকে | 
অমাত্য নায়ক যথ1--মালতীমাঁধবে। 

অথ প্রহসন। 
৪৩৪। নিন্দনীয় ব্যক্তিদিগের কবিকল্পিত 

যে হাস্তরস প্রধান ইতিরত্ত তাহার নাম গ্রহনমন। 

ইহাতে একটা বই অঙ্ক থাকে না*। উদাহরণ 
ষথ। “বু'ড়। শালিকের ঘাড়ে রে!। * 

অথ মহাকাব্য । 

"৪৩৫ | ইন্দ্রাদি দেবতার মধ্যে কোন দেবতার 

কিন্ব। সদ্বংশজাত কোন ক্ষত্রিয়ের অথব। একবংশ- 

সম্ভুত ভূপতিপরম্পরার বৃত্তান্ত লইয়া, পদ্যময় 

বন্ধেতে যে কাব্য বিরচিত হয় তাহার নাম মহা- 

কাব্য । মহাকাব্য নানাসর্ণে বিভক্ত বটে কিন্তু 

আটসর্গের ন্যুন হইলে মহাকাব্য হয় না। ইহাতে 

আদ্য, বীর অথবা! শান্তরসের প্রাধান্য লক্ষিত 

হয়, এতগ্ডিন্ন ইহাতে অন্য যে কোন রস বর্ণিত 

হয় তাহা উক্ত প্রধান রসের অঙ্গম্বরূপ বলিয়া 

পরিগণিত হইয়া! থাকে। 

পুরাণার্দি প্রসিদ্ধ কোন রৃভাঃ কিন্বা লোক- 
প্রসিদ্ধ সজ্জনাশ্রয় কোন বৃত্তান্ত বিশেষকে অব- 

* অধুন। ব্গভাষায় অঙ্ক সন্বন্ধীয় নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষিত হই- 
তেছে। 
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লম্বন করিয়! মহাকাব্য রচনা! করিতে হয়। কৰি 

গ্রন্থারস্তে আপনার অভীষ্টদেবকে উদেশ করিয়া 

প্রণাম, কিন্বী উক্ত দেবতার নামোলেখ পূর্বক 
জগতের শুভকামনা অথবা বর্ণনীর নায়কের নাম 

নির্দেশ করিয়া কাব্যের সুচনা করিয়। থাকেন । 

কোন কোন মহাকাব্যের প্রারস্ভে খল জনের 

নিন্দা অথবা! লাধুজনের প্রশংসার উলেখ দেখিতে 
পাওয়। যাঁয়। ইহাতে ধর্ম, অর্থ কাম, মোক্ষ 

চতুর্ববর্ঁ আবার কাব্যবিশেষে একমাত্র বর্গও 
বর্ণিত হইয়া! থাকে। 

যদিও মহাঁকাব্যের প্রত্যেক সর্থ একরূপ ছন্দো- 
বন্ধে গুশ্ষিত, তথাপি সর্গের শেষে অন্যবিধ ছন্দে 
একট্টী কি ছুইটী কবিতা রচনা করিতে হয়; 
সর্ম গুলি অতিদীর্ঘ ব৷ অতিলঘু করিয়৷ বর্ণন করা 
উচিত নহে। কোন কোন মহাকাব্যের সর্গ- 

বিশেষে বিবিধ ছন্দোবন্ধও দেখিতে পাওয়া 

যায়। প্রত্যেক সর্গের শেষভাগে ভাবিসর্ণেক্ত 
বিষয়ের সুচনা থাকে। 

সন্ধ্যা, চন্দ্র, সুর্য্য, রজনী, দিন, প্রদোষ, অন্ধ- 
কার, প্রভাত, মধ্যাহ্ন, স্বগয়!, পর্বত, খতৃ, বন, 
সাগর, সত্তোগ, বিগ্রলত্ত, মুনি, স্বর্ণ? নগর» পথ, 
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রণগমন, বিবাহ, মন্ত্রগা ও পুত্রোৎপত্ভি প্রভৃতি 

ইহাতে যঘথাসভ্ভব সাঙ্গেঁপণঙ্গ সহিত বর্ণনীয়। 
কবিকে কাব্যোক্ত বৃত্বান্তকে অথব। নায়ককে 

অৰলম্বন করিয়া) মহাকাঁব্যের নাম হ্ইয়। থাকে। 
আর ষে অর্গে ষে ন্বিষয়ের উপাদে্য়ত্ব বর্ণিত 

থাকে কোন কোন মহা কবি সেই বিষয়কে অব- 

লম্বন করিয়া সেই সর্গের নাম করণ করেন। 

উদাহরণ । 

কবিকে অবলম্বন করিয়া যথা--মাঘ, ভারবি ঃ 

বৃত্তীস্তকে অবলম্বন করিয়। যথা-_কুমারসম্ভব, নিরা উ- 

কবচবধ | নায়ককে অবলম্বন করিয়া যথা রযু। 

সর্গনাম ষথা--ইতি নিবাতকবচবধে মহাঁকাব্যে 

হির্ণ্য পুরাক্রমণৎ নাম দশমঃ লর্গঃ ! এই সর্গে 
হিরণ্য পুরাক্রমণই প্রধান বিষয় এজন্য “হির়ণ্য- 

পুরাক্রেমণ” এই কথাকে অবলম্বন করিয়৷ উক্ত সর্গের 

নাম করণ হইয়াছে । 

অথ খগুকাব্য। 

৪৩০৩ । মহাকাব্যের কোন কোন লক্ষণ ক্রান্ত 

ও এক বিষয় অবলম্বন করিয়! লিখিত যে ক্ষুদ্র 

কাব্য তাহার নাম খগ্ডকাব্য | কোন কোন খণ্ড- 

কাব্য সর্গবন্ধে রচিত, ৫কান কোঁন খণ্ডকাব্যে 

সর্গবন্ধ থাকেও না । যে সকল খণ্ডকাব্য সর্গ- 
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বন্ধে রচিত তাহাতে আটের অধিক সর্গ দেখা 
যায় না। মেঘদুত, জীতাবিলাপ প্রভৃতি কাব্য- 
গুলি খণ্ডকাব্য । | 

অথ কোষকাব্য। 

৪৩৭। পরম্পর অনপেক্ষ শ্লোক সমুহ একত্র 

নিবদ্ধ হইলে কোষকাঁব্য হয়। কোষকাব্য ব্রজ্যা- 
ক্রমে রচিত হইলে অতিশয় মনোহর হয়। 

এক ভাবের ও এক প্রকৃতির শ্লোক পরম্পরার একত্র 

সঙ্গাবেশের নাম ব্রজা।। পদ্যপাঠ প্রভৃতি কোষ- 

9 অথ গ্ীতকাব্য। 

৪৩৮ | লয়রাগাদিশুদ্ধ শ্লোক বিশেষ এক 

স্থানে উপনিবদ্ধ হইলে গীতকাব্য হয়। উদ্ণাহরণ-_ 
পদকপ্পতরু, পদাশ্যতসমুদ্রঃ ইত্যাদি । 

অথ গদ্য | 
৪৩৯। ছন্দোবন্ধ রহিত যে রচনা তাহ!র 

নাম গদ্য । গদ্য চারি প্রকার--বথা মুক্তক, বৃত্ব- 
গন্ধি, উৎকলিকাপ্রায়, ও চূর্ণক। ূ 

অথ মুক্তক। 

8৪০। সমাসরহিত যে রচন৷ তাহার নাম 

মুক্তক। 
উদা্ট্রণ | 

*গগ্ডারের চণ্্ম এমন কঠিন যেতভাহা ব্টাজ্রের 
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নখরে বিদ্ধ হয় লা, হুত্ভীর দস্তে' বিদারিভ হয় না, 

তরবারের ধারে কাটা যায় না।” 
ভৃতীয়ভাগ শিশুশিক্ষা। ৷ 

অথ বুত্তগন্ধি। 

৪৪১ | যে গদ্যরচন! ঘুণাক্ষরের ন্যায় পদ্যাংশ- 

যুক্ত হইয়। পড়ে তাহার নাম বৃত্তগন্ধি। 
উদাঁহরণ। 

« তাহার কথায় আমি নগরে বাইয়। দেখিলাম 

যে সেই সন্ব্যাসিনী নিঃশবে বসিয়া আছে ।” 

ইহার প্রথমাঁংশের ১৪টী বর্ণ ভিন্ন করিয়া পড়িলে 

পদ্য হইয়! পড়ে? যখা-ণতীাহার কথায় আমি নগরে 

যাইয়া এই জন্য এই গদ্যটী বৃত্তগন্ধি গদ্য হইল। 

অথ উৎকলিকাপ্রায়। 

8৪২। দীর্ঘ দীর্ঘ সমাসযুক্ত যে রচনা তাহার 
নাম উৎ্কলিকা প্রায় । 

উদাহরণ | 

« ঘনবিজনকানন বা তৰুশুন্যমকদেশ, গভীরসিক্- 
গর্ভ বা জনাকীর্ণরাজধানী ইত্যাদি ।” 

বাছাবস্ত | 

অথচুর্ণক। 
৪৪৩ | অপ্প সমাশযুক্ত যে রচন। তাহার নাম 

চুর্ণক । 
উদাহষ্ী। 

“ যদি সকল মনুষ্য দীনহীন অক্ষম ব্যক্তিকে দয়া 



১০ম পরিঃ] কথা, উপাখ্যান, ও চম্পু.! ৩০১ 

করে, পরহিৎসা, পরদ্েষ, পরথন হরণ প্রসৃতি 

কুকর্ম রত ন। হয় তাহ হইলে" ইত্যাদি । 
তৃতীয়ভাগ শিশুশিক্ষা | 

অথ কথা। . 

৪8৪ 1| যে কাণ্পনিক গণ্পের প্রথমাংশ 
কএকটা পদ্যদ্বারা বিরচিত তাহার নাম কথ।। 
ইহাতেও মহাঁকাব্যের ন্যায় অভীষ্ট নমস্কার ও 

খলাদির নিন্দ। দেখিতে পাওয়া যায়ঃ যেমন 

কাদন্বরী, বাঁসবদভ]। 

অথ উপাধ্যাঁন | 

8৪৫ বালক বালিকাদিগের শিক্ষাঁভ্যাসের 

নিমিত্ত পশুপক্ষ্যাদির কম্পিত রৃত্তান্তঘটিত যে 
আখ্যায়িক! তাহার নাম উপাখ্যান । 

অথ ইতিহাস। 

8৪৬। যে গ্রন্থে যুদ্ধ, বীর, নরপতি, দেশের 
বিশেষ বিশেষ ঘটনা, ও আচার ব্যবহারাঁদি 

বিরচিত হয়, তাঁহার নাম ইতিহাস । 

অথ চম্প,। 
8৪৭1 গদ্য পদ্যময় যে কাব্য তাহার নাম 

চম্পৃ। চস্পুকাব্য বঙগপ্টরীধায় বথেউ দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

য" 



৩৪২ কাবাদপণি। [১ম পরি, 

অথ বিষ্কদ | পা) 

৪৪৮। গদ্য পদ্যময়ী যে রাজস্ততি তাহার 
নাম বিরুদ। 

অখ করস্তক। 

৪৪৯ | নানাভাঁষায় বিরচিত কাব্যের নাঁম 
করস্তক। তারতচন্দ্র বিরচিত অন্নদামঙ্গল কর- 

স্তকের মধ্যে পরিগণিত । 
অথ পুরাণ। 

৪৫০| যাহাতে সফি, প্রলয়, বংশ, মন্বস্তর 
ও নানাবংশের চরিত কীর্তিত হয় তা র নাম 
পুরাণ। 

ইতি কাব্যদর্পণে নাটক নামক দশম 
পরিচ্ছেদ! 












